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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 december.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

1, 2 en 3 november
29 en 30 november en 1 december
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VOORWOORD

De Zuidlaardermarkt is achter de rug, dus de winterjas 
kan uit de kast, het gras hoeft niet meer gemaaid en de 
kachel mag aan. Zo ging het vroeger bij ons tenminste. 
En Ik was altijd vrij op die derde dinsdag in oktober, 
ook als het geen herfstvakantie was. De afgelopen 
jaren gaat die dinsdag een beetje aan me voorbij. Vorig 
jaar werd ik aan de markt herinnerd omdat ik vroeg 
op de dinsdagochtend op de hoek van de Tolhuisweg 
en de Groningerstraat werd aangehouden voor een 
blaastest. In de aanloop ernaartoe krijg ik het wel 
mee: Zuidlaarderbollen verkopen voor de sportclub, 
kinderen die hun zakgeld opnemen om het op de 
kermis te verbrassen, de Zuidlaardermarktloop en de 
zaterdagavond (pieknacht), waarop alle oude bekenden 
en klasgenoten het dorp lijken op te zoeken. 

Midlaren heeft geen markt en geen kermis (meer), 
maar  mogelijkheden om dorpsgenoten te ontmoeten 
hebben we voldoende. Er is dan wel geen Vereniging 
van Volksvermaken meer, geen visclub, geen toneelclub, 
geen vrouwensoos, geen tennisvereniging ... tóch wordt 
er nog veel georganiseerd in ons mooie kleine dorp. 
Hieronder in de agenda staan de komende activiteiten die 
door de sportveldcommissie en de dorpsfeestcommissie 
worden georganiseerd. Kom vooral langs. Verderop leest 
u een verslag van de voetbalwedstrijd tegen Noordlaren. 
Vond u de nieuwe shirts ook zo mooi? Er waren 
toeschouwers die zo'n shirt graag wilden hebben. In dit 
Kabinet leest u hoe u er eentje kunt bemachtigen.

Nog een dikke maand te gaan en dan zet de ijsvereniging 
de ijsbaan al weer onder water. Het gras wordt nu nog 
kort gehouden door een kudde schapen en de gemeente 
heeft de bomen uitgedund, waardoor de kou het water 
nog net iets beter kan bereiken. En ik las al ergens dat 
de komende winter de koudste gaat worden in honderd 
jaar. Helaas was dat nepnieuws, ijskoude winters worden 
elk jaar voorspeld. De wens is de vader van de gedachte.

Veel leesplezier!

Redactie Kabinet

AGENDA

23 november  Spooktocht

27 december  Oliebollenborrel

11 januari  Nieuwjaarsborrel

IN MEMORIAM
Arnold Goulmy

Op een van zijn talrijke mountainbiketochten in zijn 
geliefde Drentsche Aa-gebied kwam Arnold Goulmy 
noodlottig ten val en hij is ten gevolge van dit ongeluk 
op 14 september overleden. Arnold was een echte 
levensgenieter en gaf bijvoorbeeld zijn kleinkinderen 
de raad: doe elke dag iets waar je blij van wordt en 
tevreden over kunt zijn.

Na vele jaren hard werken stopte Arnold op 60-jarige 
leeftijd met zijn caravanbedrijf aan het viaduct bij de 
N34. Tijd voor andere zaken. Hij ging bouwen: het 
oude voorhuis waar hij en Ineke met Annemarie en 
Nol zoveel jaren samen hadden geleefd, ging tegen 
de vlakte en er verrees een geheel nieuw huis aan de 
Huttenweg 6. Het bloed kroop daarna waar het niet 
gaan kon, de ondernemers Ineke en Arnold zagen 
hun kans schoon en Bed and Breakfast Midlaren 
werd geboren, en zo ontvingen zij in de loop der jaren 
talrijke gasten met veel plezier. Ook nam Arnold de 
gelegenheid te baat elke week twee dagen op zijn 
kleindochters in Arnhem te passen, en kindervriend 
als hij was genoot hij daar met volle teugen van.

Arnold was actief in Midlaren, veel mensen kennen 
hem van de verschillende functies die hij in het dorp 
vervulde: bij de school en bij de ijsclub, de visclub 
en later ook bij de toneelvereniging. Naast fietsen, 
tennis en fotografie bleef de tuin zijn grote passie. 
In deze prachtige tuin hebben we op zondag 22 
september stilgestaan bij het leven van Arnold, we 
hebben samen gehuild om dit plotselinge grote verlies 
en geglimlacht om zijn humor en de vele grappige 
anekdotes die langskwamen. 40 jaar maakten 
we Arnold mee - een markante dorpsgenoot - en 
we hebben hem mogen leren kennen als een 
belangstellende, opgewekte, behulpzame en lieve 
vriend. We zullen - zoals hij zelf voorstelde - nog vaak 
aan hem denken.

Ruud van Wijck en Winy Verdegaal



TERUGBLIK OP DE 
ACTIEPUNTEN UIT HET DBO

Wat is er eigenlijk terecht gekomen van de actiepunten 
uit het Dorpsbelevingsonderzoek? De meesten 
weten het nog wel; eind 2013, begin 2014 vond er 
een Dorpsbelevingsonderzoek plaats op verzoek van 
Dorpsbelangen, uitgevoerd door studenten van de 
VHL, vak toegepaste aardrijkskunde. De vragen gingen 
over wat je waardeerde in het dorp, wat je anders zou 
willen en welke suggesties je had. Ieder adres kon een 
enquête invullen, er was een respons van 90% dus 
grote belangstelling! Daarnaast werden er interviews 
gehouden met een aantal inwoners. 
Hot topics ten aanzien van verbeterpunten waren de 
verkeerssnelheid, leefbaarheid voor de ouderen en 
natuurlijk glasvezel; op dat moment sprak 59% zich als 
voorstander uit.

Nu, 5 jaar later is de vraag wat er verwezenlijkt is van al 
die uitgesproken wensen, ergernissen en daarmee  ook 
wensen tot verandering in ons dorp. Er zijn uiteindelijk 
zes actiepunten in samenspraak met Dorpsbelangen 
gekozen waarmee aan de slag werd gegaan door 
evenzoveel werkgroepen bestaande uit bewoners en 
leden van Dorpsbelangen.

Begraafplaats
Er was in het verleden al eens eerder een poging 
gedaan om een begraafplaats te realiseren in ons 
dorp hetgeen niet lukte destijds maar kennelijk leefde 
het nog steeds en met het feit dat Natuurmonumenten 
ook meer natuurbegraafplaatsen aan wilde leggen, 
werd er opnieuw gekeken naar de haalbaarheid en het 
draagvlak voor een begraafplaats. Als eerste  werd er 
toenadering gezocht met Noordlaren om de mogelijkheid 
van begraven op hun prachtige begraafplaats, immers 
op een steenworp afstand, mogelijk te maken. Dit laatste 
stierf een stille dood want er werd niets meer van het 
kerkbestuur vernomen na een smeekbede van onze 
kant (nadat in eerste instantie werd aangegeven dat 
dat niet mogelijk was). Vervolgens werd er een enquête 
in het dorp gehouden om het draagvlak te peilen voor 
een urnenbegraafplaats. Dit leek de meest reële optie 
om uit te voeren (minder grond nodig, geen uitvaarten, 
minder milieubelasting). Met een geringe respons en 
van die respons ook nog eens een zeer laag percentage 
voorstanders, werd ook dit idee in de vrieskist gezet 
en lijkt er voorlopig geen mogelijkheid te komen om in 
Midlaren je laatste rustplek te vinden. 

AED
In medisch opzicht bleek een AED voor de inwoners en 
toeristen in Midlaren zeker van toegevoegde waarde te 
zijn (de kans op overleving bij een hartstilstand stijgt 
van 5-10% naar 25%) dus de werkgroep verdiepte 
zich in de kosten, de voorwaarden (onder andere 
burgerhulpverleners) en waar de AED dan zou moeten 
komen. Lang verhaal kort: binnen een jaar hing de AED 
aan de Groningerstraat 48 bij Roos en Iteke aan de 

pilaar, waren zo’n 15 vrijwilligers aangemeld bij Hartveilig 
Drenthe en zijn ze inmiddels twee keer ‘uitgerukt’ voor een 
melding. De kosten worden gedragen door de inwoners 
door een kleine contributieverhoging. Op dit moment zijn 
er echter te weinig vrijwilligers (burgerhulpverleners) over 
die aangemeld zijn bij Hartslagnu om op pad te gaan bij 
een melding. Er staan nog 5 mensen geregistreerd en 
dat is te weinig gezien het feit dat het ook regelmatig 
voorkomt dat iemand niet in de buurt is. Het kan zijn 
dat een aantal van de oorspronkelijke vrijwilligers zich 
niet opnieuw aangemeld heeft (dat moet jaarlijks omdat 
je jaarlijks een herhalingscursus moet doen) of omdat 
ze geen herhalingscursus hebben gedaan. Mocht je 
informatie willen of een cursus willen doen dan kun je 
contact opnemen met Roeleke via roelekeketelaar@
hotmail.com.

Glasvezel
Het moge iedereen duidelijk zijn dat dit actiepunt met 
verve is opgepakt! De werkgroep is werkelijk al 4 jaar 
druk bezig om te kijken waar en hoe de beste aansluiting 
bij een collectief gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk is 
de daadkracht van Het Drents Glasvezelcollectief het 
beste gebleken en zoals het er nu naar uitziet krijgen 
de inwoners die zich aangemeld hebben in 2020 hun 
glasvezel.

Verkeersveiligheid 
Zoals de studenten beschreven in hun conclusie: ‘een 
flink pijnpunt voor de Midlaarders is de overtreding van 
de maximum snelheid aan de Groningerstraat en de 
Tolhuisweg. Bijna 80% staat op het standpunt dat dit 
vaak gebeurt in zijn straat; een nog hoger percentage 
stoort zich daaraan’.
Het idee van de werkgroep was om bij de ingrepen die 
sowieso op het programma stonden (opnieuw asfalteren 
Groningerstraat en aanpak afwatering Tolhuisweg) ook 
veranderingen die de snelheid zouden kunnen remmen 
mee te nemen.
Helaas werd de toezegging om over de Groningerstraat 
te overleggen vergeten en moest er vlak voordat de 
machines hun gang zouden gaan een spoedoverleg 
plaats vinden. De afspraken die toen gemaakt konden 
worden zijn gelukkig wel nagekomen, te weten:

• handhaving van de 30km-zone (zonder verkeers-
remmende maatregelen)

• op het kruispunt Tolhuisweg/Groningerstraat/
Noordlaarderweg krijgt verkeer van rechts nu 
voorrang

• alle belijning is – passend bij een 30km-zone – 
verdwenen

• de fietsoversteek ter hoogte van de Esweg is 
duidelijker gemarkeerd en een paar cm verhoogd en

• het aantal verkeersborden is verminderd.

Op dit moment zijn de (geluiden van) motorrijders en het 
inhalen op dit stuk de grootste ergernissen. 

Enige tijd na het asfalteren zijn er snelheidsmetingen 
gedaan en bleek dat er inderdaad nog te hard werd 
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gereden. Daarop zijn gekleurde stroken aan weerszijden 
van de weg aangebracht, zandkleurig om verwarring 
met fietsstroken te voorkomen. Dit geeft een optische 
versmalling wat moet zorgen voor aangepast rijgedrag. 
Of de snelheid hiermee verminderd is, is de vraag.

Voor de Tolhuisweg was het een heel ander verhaal. Wat 
een kans om toen de hele straat helemaal over de kop 
ging een paar verkeersremmende maatregelen aan te 
brengen. Maar de gemeente had dat niet aangegeven 
en dat is dus ook niet gebeurd, alleen de bestaande 
uitstekende beukenhaagjes zijn gehandhaafd. En sterker 
nog, door de puik aangelegde klinkers is de weg nu zo 
mooi strak dat het uitnodigt om harder te rijden! Zodanig 
dat de situatie alleen maar gevaarlijker wordt. Een paar 
bewoners hebben het initiatief genomen om 30km-
stickers op de bakken te plakken en zo de dringende 
oproep aan medebewoners te doen om mee te werken 
aan de veiligheid. Immers, de bewoners van het dorp 
zelf rijden het meest door de straat.

Noaberschap
Het Dorpsbelevingsonderzoek gaf voer aan de discussie 
over een nieuwe vorm van burenhulp. De voors en 
tegens zijn vervolgens afgewogen in een werkgroep en 
sinds een tijdje bestaat er in Midlaren georganiseerde 
burenhulp met vrijwilligers. Bij ongeval of ziekte kan elke 
bewoner er een beroep op doen. De hulp is beperkt tot 
calamiteiten en in principe kortdurend. Het gebruik dat 
tot nu is toe is gemaakt van deze voorziening loopt uiteen 
van zieken en familie naar ziekenhuis of zorginstelling 
brengen, boodschappen doen, ouderen bijstaan met 
hulpvragen en tijdelijke oppas om een mantelzorger te 
ontlasten.
Het beroep dat op de burenhulp wordt gedaan is tot nu 
toe beperkt en incidenteel. Vaak bieden naaste familie, 
buren of vrienden de helpende hand als hulp nodig is. 
Toch heeft de georganiseerde burenhulp zeker reden 
van bestaan. Soms zijn er geen of weinig bekenden 
of familie of wonen deze te ver weg. Dan kunnen de 
vrijwilligers van de burenhulp voorzien in de behoefte 
aan ondersteuning. In het colofon is te zien wie je kunt 
benaderen om vrijwilliger te worden of hulp te vragen.

Duurzame energie
Deze werkgroep heeft een inventarisatie gedaan bij 
Midlaarders die al hebben geïnvesteerd in zonne-, wind-
of aardwarmte-energie. Blijkbaar is daar toch weinig 
respons op gekomen of in ieder geval te weinig om mee 
verder te gaan want de werkgroep is een zachte dood 
gestorven. Wellicht dat in de huidige beweging richting 
gasloze huishoudens, er opnieuw belangstelling is om 
dit onderwerp te onderzoeken. Wat zou je bijvoorbeeld 
collectief in het dorp kunnen doen? Mocht je daar 
interesse in hebben of veel over weten, meld je dan bij 
Dorpsbelangen.

Zo op een rijtje gezet, is de helft van de nobele plannen 
niet alleen (bijna) gerealiseerd, maar zijn het ook 
projecten die nu nog steeds werken en actueel zijn. 
Wellicht komen de andere actiepunten op een ander 

moment of een andere wijze nog eens aan bod want 
actueel zijn ook deze punten nog steeds!

Ieniemieniefietspaadje

Naast deze grote actiepunten waren er ook veel 
kleinere wensen en suggesties die geopperd werden. 
Eén ervan is ongemerkt gerealiseerd, ik weet niet of 
dit expliciet is gebeurd of gewoon is ontstaan maar 
het verheugde me zeer toen ik het zag. Nu 19 jaar 
geleden kwam ik aan de Tolhuisweg in Midlaren 
wonen. Werkend in Haren fietste ik, als het enigszins 
mogelijk was, over het zandpad (de Schutsweg) 
naar Noordlaren. Iedereen kent het zandpad, velen 
weten hoe het is om daar te fietsen. Eerder nog 
naar de school in Noordlaren, nu onderweg naar 
de middelbare school of het werk richting Stad of 
Haren. Het was eigenlijk bijna altijd een uitdaging 
om daar te fietsen. In de zomer veel te rul en mul, 
in het voorjaar regelmatig grote tractorsporen die de 
aanpalende akkers hadden bewerkt, in het najaar 
was het een grote baggerbende, vaak moest je een 
‘aanloopje’ nemen, benen omhoog en doooooor de 
plas! 's Winters was het door de grove sporen en 
plassen glibberen en glijen. 

Wat schetst nu mijn verbazing een paar 
maanden geleden tijdens het hardlopen? Een 
ieniemieniefietspaadje aan de linkerkant van het pad. 
Mooi stevig, naast het pad, veilig voor tractorbanden 
en andere grote wielen. Wat geweldig! Tijdens de 
dorpsenquête een paar jaar geleden was dit een van 
mijn ingebrachte verbeterpunten voor het dorp. Et 
voilà, daar is ie. Voor mij te laat want ik woon sinds 
een paar jaar aan de Haasakkers en fiets door het 
Noordlaarderbos noordwaarts, voor alle anderen 
hopelijk een superpaadje!
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MIDLAREN WINT DE DERBY 
OPNIEUW MET 4-2

Voor de niet-voetballiefhebbers: u heeft onze vlag 
vast al weer op de provinciegrens zien hangen op de 
Schutsweg. Dat betekent dat wij de derby Het Grensgeval 
met Noordlaren weer hebben gewonnen! Op zaterdag 
31 augustus werd de wedstrijd gespeeld op het speciaal 
geprepareerde voetbalveld op de ijsbaan. Niet dat het 
veld er nou zo geweldig bij lag, maar de bal rolde en 

daar gaat het om. De voorwedstrijd werd door de jeugd 
al glansrijk gewonnen. De oudere kinderen toonden nog 
wat mededogen voor de wel erg jonge Noordlaarders, 
maar de meeste jongens hadden er geen probleem mee 
om de score zo hoog mogelijk op te voeren. Inmiddels 
stond het 'grote' Noordlaren ook al met 1-0 achter, want 
ze kregen een mentale tik te verwerken toen ze onze 
gloednieuwe, schitterende tenues zagen. Die tik dreunde 
nog een poosje door, want wij hadden de wedstrijd vanaf 
minuut één onder controle. Al snel verscheen Elmar tot 
twee keer toe alleen voor de keeper, maar hij kreeg de 
bal er niet in. Pas laat in de eerste helft kwam eindelijk 
de terechte 1-0 op het scorebord toen Peter vanaf links 
de keeper van Noordlaren wist te verschalken. In plaats 
van direct door te drukken, leek Midlaren even tevreden 
met deze voorsprong. Vlak voor rust werd dat ons bijna 
fataal, toen scheidsrechter Folkers na hands - terecht - 
naar de stip wees. Thorwald Bossewinkel legde de bal 
op de stip en schoot de bal vrijwel onhoudbaar in de 
linkerhoek. Vrijwel onhoudbaar ... want onze keeper 
Henkjan wist op onnavolgbare wijze zijn hand tegen 
de bal te krijgen en zo de nul te houden. Wat een 
geweldige redding! Het zette ons in ieder geval weer 
op scherp en in de rust werden nog even de puntje op 
de i gezet. In het begin van de tweede helft liepen we 
snel uit naar 4-0 dankzij een geweldige box-to-box rush 
van Jeroen en doelpunten van Samuel en Arne, die nu 
in 4 opeenvolgende derby's gescoord heeft. Een alles-
of-niets-offensief van Noordlaren leverde zowaar nog 
twee doelpunten op, maar de overwinning kwam voor 
Midlaren niet meer in gevaar: 4-2.

Het was een zeer geslaagde, warme voetbalderby. De 
frietkraam die was besteld bleek toch niet te komen, 
maar daardoor laten wij ons natuurlijk niet uit het veld 

slaan. Overal werden ineens frituurpannen en snacks 
vandaan gehaald. Fantastisch hoe er achter de bar werd 
geïmproviseerd. Het bleef daardoor nog lang gezellig op 
het sportveld en ook de buren uit Noordlaren feestten 
gezellig mee. Ze hadden nog wel wat moppers over de 
bierprijs, maar waren kennelijk vergeten dat wij vorig 
jaar 50 euro per kratje moesten aftikken. Dat hadden 
wij nu een stuk beter geregeld. En uiteraard boden wij 
het uitspelende team wél een gratis kratje aan. Zoals 
het hoort. Een paar hoosbuien en weerlicht rondom 
zorgden ervoor dat de diehards het laatste uurtje onder 
het afdakje van nummer 15 moesten doorbrengen, maar 
omdat de meute toen al was vertrokken was dat geen 
enkel probleem. Op donderdag 3 oktober hebben de 
mannen en dame van het voetbalteam van Midlaren 
de overwinning nogmaals gevierd met een etentje in 
La Vita è Bella, waar ook een shirt is overhandigd aan 
de eigenaren. Het shirt heeft een mooie plek in het 
restaurant gekregen.



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
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SCHOT IN DE ROOS

Wie kent het niet? De wonderbaarlijk mooie plek op de 
provinciegrens in Midlaren: het Iemenland. Sinds kort 
staat er een al even zo fraaie woning op het heuvelig 
stuk land te pronken. Het nieuwe huis staat nog net in 
Drenthe, maar zodra je je neus uit de voordeur steekt, 
bevindt dit lichaamsdeel zich al in Groningen. In gesprek 
met de nieuwe bewoners, Theo Flipsen en Ineke 
Ganzeveld.

“We hebben het Iemenland gekocht in 2016. Omdat het 
karakteristieke huisje beeldbepalend was, verlangde 
de gemeente Tynaarlo dat we in kaart brachten wat er 
mogelijk was om het oude huis meer van deze tijd te 
maken. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, dan moesten we 

dat eerst maar aantonen”, aldus Theo. “We hebben toen 
meteen architect Edwer de Haan in de arm genomen. Hij 
bracht de diverse opties en onmogelijkheden stap voor 
stap in kaart en heeft het project gaandeweg omgebogen 
in de richting van nieuwbouw. Daar is al met al best wat 
tijd in gaan zitten. Maar één ding weten we zeker, zonder 
hem waren de bouwplannen nooit goedgekeurd.”

Ineke en Theo vertellen dat ze al heel lang op zoek waren 
naar een plek buiten Stad. “We wilden niet naar een 
wijkje met nieuwbouw. Ons uitgangspunt was simpel: 
een superleuke plek buiten of gewoon blijven wonen 
waar we zaten, in Groningen.” Toen Theo na het bekijken 
van de nodige kavels voor het eerst voor het hek van het 
Iemenland stond, kwam er slechts één woord in hem op: 
“Wauw!” Ineke kwam even later ook kijken. Haar reactie 
was eveneens enthousiast, maar vrij onderkoeld onder 
woorden gebracht: “Hier kan ik ook wel wonen. ” Ze moet 
er zelf nog steeds hard om lachen. Maar zegt ze: “We 
hebben best gewikt en gewogen of we zouden kopen, 
want het was zeer de vraag wat er uiteindelijk mocht. 
Dat was heel onzeker. Toch hebben we besloten om dat 
risico te nemen. Dat het gelukt is, maakt het nu alleen 
maar leuker.”

Theo, die een eigen bedrijf heeft in biomedische en 
farmaceutische materialen op het Zernike, en Ineke 
- werkzaam als directeur van de Strategieafdeling 
Onderwijs en Onderzoek van de universiteit in Groningen 

- wonen sinds afgelopen juni in Midlaren. Op de vraag 
of het bevalt, komt een kort en eensluidend antwoord: 
“Zeer goed, ja.” Ineke fietst nu dagelijks met haar E-bike 
naar haar werkplek midden in de stad.  

Voorafgaand aan de bouw vond de sloop plaats van het 
oude pand en hebben ze de kavel en het land eromheen 
enigszins heringericht. Theo: “Eigenlijk zijn we begonnen 
met het landschap en het ontwikkelen en opruimen van 
het perceel, toen pas kwam het huis aan de beurt. De 
sloop hebben we samen gedaan. Dat leek ons leuk. Het 
was best veel werk en kostte een half jaar. Het leuke is 
dat je op die manier zelf ook iets toevoegt aan het hele 
bouwproces.”   

De bouw zelf hebben ze, na de afhandeling van alle 
procedures, in handen gegeven van een aannemersduo 
- twee broers. ‘Zij hielden zich aan de planning, en ze 
communiceerden goed. Ook met de architect, met 
wie de aannemers al eerder hadden samengewerkt. 
Met sommige onderaannemers ging het qua planning 
trouwens minder soepel. De aardwarmte-installatie 
bijvoorbeeld, met alles wat daarbij komt kijken zoals de 
boring in de diepte voor de aan- en afvoer, werd afgerond 
vlak voor onze verhuizing. Dat was best nog spannend of 
dat op tijd lukken zou.”

Nu het huis gereed is, komen zoals bij elke bouw de 
losse eindjes aan de beurt. Via op elkaar gestapelde 
pallets stap je nu nog de achterkant van het huis binnen. 
Daar komt binnenkort een definitieve oplossing voor. 
Maar dat is klein bier. Want intussen is het wel genieten. 
“Elke keer als ik thuiskom, denk ik weer: wauw”, aldus 
Theo. En Ineke: “De reacties die we krijgen zijn positief. 
Je hoort regelmatig mensen op het Pieterpad even halt 
houden en tegen elkaar zeggen: ‘Wat een mooi huis!’ 
Dat is zo leuk.” 

Theo: “Dit is echt een schot in de roos.”     

Toon van der Hammen
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VROEMM VROEMM ... HO EVEN!

De Groningerstraat is van glad asfalt. Dat rijdt prettig. 
Maar misschien moeten we daar toch wat aan doen. 
Ik doe een voorstel. Zelf woon ik redelijk achteroet, 
maar zelfs wij horen op mooie zonnige zondagen een 
vroemmm vroemmm dat zo hard is dat je je afvraagt: hoe 
hard zouden die lui wel niet rijden? En vervolgens: o jee, 
hou je kinderen binnen, laat fietsende ouderen nu even 
niet oversteken naar de Esweg. Enige tijd blijf ik alert 
of ik sirenes hoor naderen. Gelukkig dat alarmerende 
geluid blijft uit.

Een kenner liet me weten dat hij op een recente 
septemberzondag een motor had gehoord die 200 km 
per uur ging. Hij had het geverifieerd in Noordlaren bij 
een mede-motorkenner en die dacht het ook. Nou kun je 
daar als motorrijder zelf misschien een kick van krijgen, 
vooral omdat er vette bochten in de weg liggen, maar 
het is natuurlijk echt a-sociaal. Voor ons bewoners 
betekent het namelijk nogal wat: we moeten wel heel 
goed uitkijken als we ons met mooi weer op een vrije 
dag op de openbare weg begeven. En dat niet alleen: je 
schrikt je rot, dus je moet behoorlijk stressbestendig zijn, 
razendsnel kunnen reageren en permanent alert zijn. Ik 
denk dat in ons dorp grofweg de helft van de mensen 
daartoe in staat is. De andere helft is te jong of te oud om 
alert of snel te zijn. 
Het bestuur van Dorpsbelangen zit regelmatig met 
bestuurders en verkeerambtenaren van Tynaarlo om de 
tafel. In Midlaren mag je 30 km per uur rijden. Ze doen 
wat cosmetische dingen om de vaart uit het verkeer te 
halen. De gele strepen doen de weg smaller lijken, borden 
wijzen je op de maximum snelheid, maar drempels 
hebben we niet en ook geen bloembakken van beton of 
hout. En eveneens  geen nep-overstekende hond, zoals 
bij Loon. De gemeente controleert de snelheid nimmer. 
Tsja, wat moeten wij bewoners, de helft van de 
dorpelingen maar thuis opsluiten als het mooi weer 
is? Maken we ruimte voor motorrijders die ons dorp 
opnemen in hun ‘rondje racen’? Ben je betoeterd, ga 
naar het TT-circuit met die race-apparaten! Laten we ons 
dorp Midlaren terugnemen!

In Onnen hebben ze bakken op straat gezet - de 
eerste lichting was van beton, inmiddels zijn ze 
vervangen door houten plantenbakken. Dat zijn harde 
snelheidsbegrenzers want ter hoogte van de bakken 
kun je elkaar niet meer passeren – je moet wachten op 
een tegenligger (of hem dwingen op jou te wachten). 
Nou dacht ik: wij hebben zelf toch mobiele bakken? 
Je mag op de Groningerstraat parkeren op de weg. 
Niemand doet dat, maar het is toegestaan. Parkeren en 
de doorgang wat belemmeren is gewoon legaal gebruik 
van de openbare weg.
Laten we afspreken dat we op mooie  vrije dagen, als 
de vroemm vroemm-brigade ons in de route opneemt, 
zoveel mogelijk onze auto’s op de weg zetten. Kunnen 
ze er niet meer knoerthard langs.
Via de app kunnen we elkaar een seintje geven: 
‘Rij de oprijlaan uit en parkeer je wagen netjes naast 
de stoeprand’. Nee, niet de app ‘Midlaren-preventief’ 

gebruiken!  Die is voor noodoproepen. Doe het 
bijvoorbeeld via de app ‘Midlaarder-ladies!’ of de voetbal-
app.

Ineke Noordhoff

SUBSIDIE  ENERGIEBESPARING 
EIGEN HUIS (SEEH)

Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan 
kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie 
energiebesparing eigen huis (SEEH). De subsidie voor 
eigenaar én bewoner is open tot en met 31 december 
2020. Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende 
isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd en betaald.

De energiebesparende maatregelen waaruit u kunt 
kiezen, zijn:
• spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande 

spouwmuren in de thermische schil;
• dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in 

de thermische schil, of van de bestaande zolder- of 
vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is);

• vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de 
bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de 
thermische schil;

• gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- 
en buitengevel met isolatiemateriaal;

• hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de 
thermische schil door HR++-glas of door triple glas.

Let op! Neemt u triple glas? Dan moet dit altijd in 
combinatie met het vervangen van het kozijn door 
een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het 
kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde 
U-waarde. Meer informatie hierover kunt u vinden op de 
website van de RVO.

Overleden

Op 18 juli jl. is John Otto op hoge leeftijd overleden. 
Zijn gezondheid liet hem de afgelopen tijd steeds 
meer in de steek.  
Geboren en getogen in Groningen, kwam hij met 
vrouw en zoon in de jaren tachtig in Midlaren wo-
nen, aan de kop van het Heiveen. Als schoolleider 
was hij eerder werkzaam in het onderwijs. 
De heer Otto was een kenner van de planten- en 
dierenwereld. Op zijn avontuurlijk reizen naar de  
uithoeken van de aarde verzamelde hij de meest 
exotische planten, zoals talloze soorten orchideeën. 
Die kweekte en koesterde hij in een speciaal door 
hemzelf gebouwde verwarmde kas en in de grote 
tuin naast en achter het huis. Hij was ook zeer 
geïnteresseerd in vlinders en andere insecten en 
eigenlijk in alles wat hij in de natuur tegenkwam. 
Dankzij de intensieve zorgen van zijn vrouw kon hij 
ook zijn laatste jaren op de lommerrijke plek blijven 
waar hij zo graag was.
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BESTEL HET UNIEKE 
MIDLAREN SHIRT

Het zal niemand ontgaan zijn, dat het Midlaarder 
voetbalteam zich voor de afgelopen derby Midlaren - 
Noordlaren in een geheel nieuw tenue heeft gestoken, 
gebaseerd op het ontwerp van de Midlaarder vlag. 
We bieden iedereen de mogelijkheid dit unieke shirt te 
bestellen, ieder met z’n eigen rugnummer en naam 
(zonder tekst mag ook). Voor maar 30,75 euro. Kinderen 
en volwassenen, iedereen past de Midlaarder vlag.

Bestellen is makkelijk. Stuur een mailtje naar 
marijschievink@gmail.com met je naam, adres, maat, 
rugnummer + naam op het shirt (maximaal 10 letters). 
Je mag je bestelling ook middels een briefje posten in de 
brievenbus van Tolhuisweg 17.
De maten graag in XS, S, M, L, XL, XXL doorgeven. De 
shirts vallen normaal. 

Bestel het shirt om cadeau te doen onder de kerstboom, 
om het te dragen bij de volgende derby of gewoon omdat 
het een mooi en uniek shirt is! Graag ontvangen we 
ieders bestelling uiterlijk zondag 27 oktober, dan doen 
wij ons uiterste best ze te bezorgen in 2019.

NATUURERVENPROJECT 
MIDLAREN

Wie er oog voor heeft zag al jaren dat insecten, vogels 
en planten jaar in jaar uit achteruit gingen. Het laatste 
jaar komt daar nog eens een golf aan alarmerende 
berichten overheen over opwarming, CO2, stikstof, 
bomenkap, smeltende ijskappen en zeespiegelstijging. 
Ontwikkelingen waar je in je eentje weinig tegen kunt 
doen. Wel heeft de RvS nu een stap gezet, en een streep 
gehaald door de PAS, waardoor projecten die extra 
stikstof uitstoten dat in Natura 2000 gebieden terecht 
komt niet zomaar door kunnen gaan.
En hoe gaat dat in ons kleine dorp?
De veeteelt is sterk teruggelopen. We hebben nog 
maar twee veehouderijen over van de 12 die er ooit 
waren. Grasland wordt nu vaak omgezet in akkerland 

met maïs, bieten of aardappelen met de bijbehorende 
bestrijdingsmiddelen. Dat is zorgelijk want over die 
bestrijdingsmiddelen wordt ook steeds meer duidelijk 
hoe schadelijk dat is voor mens en dier. En dan is er de 
manier waarop wij onze bermen en tuinen onderhouden. 
Wij Hollanders houden van netjes. Gras gemaaid, blad 
aangeharkt, straatje schoon en de gemeente zoekt de 
meest efficiënte oplossing voor haar bermen; de maai-
zuig combinatie. Zaden, insecten, vlinderpoppen, kleine 
dieren, alles gaat naar de vergister.

Nu zijn er in ons dorp steeds meer mensen die bij hun 
erf nog een stuk land hebben bemachtigd de laatste 
jaren. Dat geeft mogelijkheden omdat we daar niet van 
hoeven te leven en het dus niet onder druk van markt en 
economie staat. Dat was voor ons aanleiding om eens 
met Natuurmonumenten te gaan praten en die haalden 
er Landschapsbeheer Drenthe bij. Zo is het “Erven 
project” gestart onder leiding van Landschapsbeheer. 
De subsidieaanvraag liep via dorpsbelangen Midlaren 
en ook de gemeente Tynaarlo en het Gebiedsfonds 
Drenthsche Aa hebben een financiële bijdrage 
geleverd. 25 dorpsbewoners tekenden in voor het 
biodiversiteitsproject waarbij men advies en plantgoed 
kreeg om het eigen erf geschikter te maken voor insecten 
en vogels en daarmee voor de hele biologische cyclus.
Landschapsbeheer heeft inmiddels alle deelnemers 
bezocht en advies gegeven. Zaden, struiken en bomen 
zijn besteld evenals vogelhuisjes en insectenhotels. De 
datum staat nog niet vast maar binnenkort wordt het 
plantmateriaal uitgeleverd en zal De Kruijdthoeck een 
lezing geven over het planten en het onderhoud.
Het zaaien gebeurt in het vroege voorjaar; dan organiseren 
we een presentatie door Wankja Ferguson over insecten, 
voortplanting en leefwijze. En Landschapsbeheer levert 
dan de bestelde zaden.

We hebben nog een kleine verrassing. De wilde narcis 
heeft zich in onze tuin aan de Haasakkers de laatste 
20 jaar spectaculair uitgebreid en nu zijn er zoveel dat 
anderen daar ook van kunnen profiteren. In de zomer 
hebben we bollen uitgegraven. Tegen een kleine 
vergoeding hebben we 10 zakjes met ca. 15 bollen 
beschikbaar. Ze zaaien zich gemakkelijk uit als je de 
planten na de bloei met rust laat.

Philippe Boucher

mailto:marijschievink%40gmail.com?subject=
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EVEN VOORSTELLEN:
ANNELOES STOETMAN EN
RALPH STEENBERGEN

Hallo Midlaarders!

Sinds 2 april zijn wij de trotse nieuwe eigenaren van de 
Tolhuisweg 21. Ons huis ligt achter de ijsbaan. Samen 
met onze honden Boef en Takkie genieten wij iedere dag 
van de prachtige omgeving, die wij hebben leren kennen 
omdat wij hiervoor aan de Noordlaarderweg 15 hebben 
gewoond.

Ralph Steenbergen is opgegroeid in Twente en 
Groningen, maar heeft ook een tijd midden in Nederland 
gewoond. Anneloes Stoetman is opgegroeid in Haren.
In ons dagelijks leven zijn wij eigenaren van een 
jeugdhulpverlenings- en projectontwikkelingsbedrijf. 

Wij zijn ontzettende levensgenieters, dus voel je vrij om 
aan te waaien voor een kop koffie of glas wijn om nader 
kennis te maken met ons en onze bouwplek welke wij af 
hopen te hebben rond december. Op de tweede foto zie 
je ons huis na de verbouwing. Het ontwerp is van Onix 
architecten, genaamd: “Huis met warme jas”.

Groet! Ralph & Anneloes

VAN DE 
DORPSFEESTCOMMISSIE

Oliebollenborrel
Na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer een 
“Oliebollenborrel”. Op vrijdag 27 december zullen op 
het sportveld de hele dag door oliebollen worden 
gebakken. Vanaf 15:00 uur kunnen de bestellingen 
worden afgehaald en kan men kan zich opwarmen 
aan de vuurkorven en onder het genot van drankje 
alvast een vers gebakken exemplaar proeven. Nadere 
informatie over de kosten en mogelijkheden voor de 
bestellingen volgen op Facebook, in de brievenbus en 
in het volgende Kabinet. Voor nu is vooral het advies: 
save the date!

Nieuwjaarsborrel
Traditiegetrouw zal begin januari weer de Midlaarder 
nieuwjaarsborrel worden georganiseerd. Op 
zaterdagmiddag 11 januari zullen we gezamenlijk het 
nieuwe jaar inluiden. Informatie over de invulling volgt 
uiteraard in de kersteditie van het Kabinet.

SPOOKTOCHT
'November telt dertig dagen, maar het dubbele aan 
wind en regenvlagen'. Kortom tijd voor de enige echte 
Midlaarder Spooktocht op zaterdag 23 november. We 
verzamelen om 19.15 uur op het sportveld. 

Je weet nooit hoeveel sloten we passeren, dus doe 
je laarzen aan. Neem je zaklantaarn mee (geen 
telefoon), voor het geval je echt dreigt te verdwalen. 
Afhankelijk van het weer is warme (regen) kleding aan 
te raden. Wij verwachten dat de tocht geschikt is voor 
de jeugd van 8 tot en met 17 jaar. We gaan ervan uit 
dat iedereen rond 21.15 uur zijn weg terug naar het 
sportveld heeft gevonden. De volwassenen kunnen 
de spooktochtgangers opwachten bij een gezellig 
vuurtje met koffie, thee of een borrel. Natuurlijk zijn alle 
mensen welkom om gezellig te proosten bij nummer 15, 
op hopelijk een mooie schaatswinter!
Voor de jeugd staat na afloop de warme chocomelk 
klaar! En mocht er nog energie over zijn na de 
spooktocht, voor de liefhebbers is het spel 'Weerwolven 
van Wakkerdam'  aanwezig.

Kom als je durft! Graag tot de 23ste november.

Walter, Jos, Marij Emelie en Marjan 
(sportveldcommissie)
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DE MIDLAARDER EN ZIJN 
ONDERNEMING

Voor deze herfsteditie van het Midlaarder Kabinet 
toog ik weer eens richting het meer. Ondernemers 
aan het meer interviewen blijft bijzonder. Je waant je 
bijna in een onmiddellijke oase van rust en kalmte, 
die het meer uitstraalt. Deze keer interview ik Wouter 
de Looff, hij runt de zeilschool bij de Bloemert. Dit 
jaar is zijn eerst jaar als 'kapitein'. Ik ontmoet Wouter 
in het kantoor van de zeilschool op een van de 
laatste dagen van september. In de zeilschool waan 
ik me terug in mijn jeugd: op kamp!

De ondernemer
Wouter de Looff is een geboren Groninger maar woonde 
in zijn leven op diverse plaatsen rond de stad en nabij het 
Zuidlaardermeer. Maar ook een jaar in het buitenland.
Daarover later meer.
Wouter kwam als 8-jarige jongen al op de zeilschool 
alwaar hij leerde zeilen. Inmiddels werkt hij er 14 jaar 
in allerlei verschillende rollen, waarvan het laatste jaar 
als trotse eigenaar. Wouter leer ik kennen als een man 
met een brede interesse maar ook als iemand die toe 
was aan een keuze in het leven. Die keuze is nu de 
zeilschool, zeker de komende 10 jaar. 
Wouter kwam tot deze keuze na een aaneenschakeling 
van studies: luchtvaarttechniek, bouwkunde, een studie 
bedrijfsadministratie en een hbo MER aan de LOI 
(voor degene die niet thuis is in alle mogelijke hbo-
studies op dit moment kijk eens op de website van de 
Hanzehogeschool en verbaas u). Ook ging Wouter 
in Amerika ruimtevaarttechniek studeren. Helaas 
stopte ook dit na een jaar vanwege het opdrogen van 
de studiefinanciering. Hij begon nog aan de studie 

scheikunde, zijn passie zo bleek later in het gesprek. 
Deze studie brak hij na twee jaar af en hij vond dat het 
tijd was voor vastigheid onder de voeten. Hij wilde een 
duidelijke keuze maken. Of verder in de scheikunde of 
het meer op met de zeilschool. Wouter ging in gesprek 
met de vorige eigenaar van de zeilschool. Ze kwamen 
overeen dat Wouter het kon overnemen en de laatste 
twee jaren werd de overname goed voorbereid. Dit 
seizoen staat hij er voor het eerst alleen voor. Nou 
alleen, hij heeft een pool van ca. 65 medewerkers, die 
samen met hem de zeilschool bestieren.

De Onderneming
De onderneming bestaat uit de zeilschool en verhuur 

van boten en aanverwante vervoersmiddelen voor een 
aangenaam verpozen op het meer. 
De zeilschool organiseert in het hoogseizoen en 
daaromheen zeilkampen voor kinderen. Ook kunnen 
volwassenen lessen volgen in de weekenden.  Wouter is 
daarnaast begonnen met een dependance in Meerstad 
in Groningen. Hier runt hij vanuit een container en enkele 
geleende faciliteiten een volledig lesprogramma voor 
inmiddels 9 kinderen. Uitbreiding van deze vestiging ligt 
in het verschiet.
Zeilkampen waren vroeger een beleving ‘an sich’, aldus 
Wouter. Tegenwoordig is het randprogramma minstens 
zo belangrijk. De zeilschool organiseert daarom ook 
naast het zeilen diverse activiteiten om het de jeugd zo 
aangenaam mogelijk te maken. De kinders komen van 
heinde en ver naar Midlaren. Waar ik nog dacht aan de 
regio, leert Wouter mij dat er ook heel veel kinderen uit 
de Randstad zeilen komen leren in Midlaren. "Wel hat 
dat docht", zo hoor ik u denken.
Het verhuren van boten en dergelijke behelst een 
uitgebreid arsenaal aan mogelijkheden. Kijkt u zelf eens 
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op de website zeilschoolzuidlaardermeer.nl. Diverse 
motorboten, zeilboten, kano’s, waterfietsen en de immens 
populaire sup boards zijn te huur. Uw verslaggever, 
sinds het bezoek aan Rammstein in de Kuip, wat wars 
van lawaai, vraagt of er ook fluisterboten in de verhuur 
zijn. Ik krijg daarop een ontkennend antwoord. Maar, 
zo legt Wouter uit, deze komen wel in de toekomst. De 
accu’s moeten een volle zomerdag mee zonder dat ze 
opgeladen hoeven te  worden. 
Ook in de verhuur is een kentering waar te nemen. Waar 
vroeger af en toe een Duitser aan het loket verscheen 
is inmiddels het aantal oosterburen dat op het meer wil 
verpozen nagenoeg ontelbaar. Wouter laat weten dat 
vooral tijdens de vakanties bij de oosterburen bijna alles 

verhuurd wordt aan de Duitsers. Indien u eens wilt varen 
op het meer, reserveer dan op tijd zo luidt het devies.

De toekomst
Wouter is net begonnen als eigenaar van de zeilschool, 
hij ziet zichzelf de zeilschool zeker 10 jaar runnen en 
waar mogelijk verbeteren en uitbouwen. Ambities zat. 
Maar als hij diep in zijn hart kijkt, wil hij op termijn graag 
weer de scheikunde oppakken. Eerst de studie afronden 
in de stille wintermaanden en dan voor een bedrijf aan 
de slag, liefst in het buitenland. Maar voor het zover is: 
volgend seizoen nog nieuwe motorboten erbij voor de 
verhuur, de vestiging in Meerstad uitbreiden en voor de 
huurders vaarroutes uitzetten richting Groningen en/of 
Veendam, zodat men een hele dag onderweg kan zijn 
met leuke uitstapjes onderweg. "Ach", zo besluit Wouter, 
"voor je het weet zit ik hier 20 jaar". En zo neem ik 
afscheid van Wouter en neem me voor volgend seizoen 
bij mooi weer minstens één Duitser te snel af te zijn.

Johan van der Helm

EVEN VOORSTELLEN: 
HUGO EN MADELEINE 
VAN DER VLIST

Sinds juni dit jaar wonen wij op de Schutsweg 34, in de 
boerderij die nog vaak wordt aangeduid als de boerderij 
van Moesker. Wij: dat zijn Hugo en Madeleine van der 
Vlist. Allebei sinds kort gepensioneerd, zij het dat Hugo 
nog een paar dagen per week werkt. Met ons mee 
verhuisd zijn ons paard Winter, shetlander Hanna en 
hond Bob.

We komen van een boerderij aan de Westerveen in 
Haren waar we ongeveer 18 jaar hebben gewoond. Daar 
hebben we ook onze drie kinderen stuk voor stuk zien 
uitvliegen. 

Omdat we regelmatig met paard en wagen hier langs 
reden, kenden we de mooie omgeving van Midlaren al. 
Zo hebben we ons hooi hier al eens eerder gekocht bij 
Jan Blom. 

De plek waar we nu wonen is voorzien van een echte 
pingoruïne (nr. 1410 volgens de pingo professor uit 
Wageningen). Vanwege de mooie tuin en ligging hebben 
we het hier altijd al prachtig gevonden. Naast een tuin 
bleek er ook nog een stuk weiland bij geleverd te kunnen 
worden. En dat kwam weer goed uit voor Winter en haar 
vriendin Hanna. 

Ook op ander vlak past dit huis ons goed in deze 
levensfase. Vooral omdat de bewoonbare ruimte kleiner 
is dan in ons vorige huis en alleen beneden is gelegen. 
Boven is er een zolder die als opslagruimte dient.

Mooi is dat we hier hele directe mogelijkheden hebben 
om uit rijden te gaan. Daar komt nog bij dat we allebei 
graag buiten bezig zijn. Dat kunnen we hier naar 
hartenlust. 

Eigenlijk voelden we ons vanaf het begin al thuis, ook 
vanwege de vriendelijke buren en andere dorpelingen 
die we inmiddels hebben ontmoet. 

Madeleine en Hugo

https://www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl
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Dorpskern

De dochter van mijn vriendin brengt als opvolgster van 
mijn dochter de Oostermoer wekelijks rond. Althans dat 
hoop ik, anders weet u waar u met klachten moet zijn. 
Deze wekelijkse uitgave van de dorpskrant lees ik amper. 
Maar wat me wel bezighoudt en waar de Oostermoer vol 
mee staat, is de discussie rond de dorpskern. Niet die 
van Midlaren maar van grote buur Zuidlaren. 

Al mijmerend over een Aldi of een Lidl en een 
supermarktoorlog tussen Appie en Jumbo bedacht ik 
me opeens; wat is eigenlijk de dorpskern van Midlaren? 
Diverse zoekresultaten op Google (het is me niet 
duidelijk waarom Google een ‘zoekmachine’ heet en 
geen ‘vindmachine’) leveren op dat de dorpskern het 
belangrijke middelpunt van een dorp is. Nou ja zeg, daar 
kan ik wat mee. Hoe zit dat dan bij ons?

Maar dat is natuurlijk het sportveld hoor ik de 
Tolhuisweggers onder u denken. Of de Brink aan de 
Groningerstraat/Esweg wellicht? Nee hoor, de Brink dat 
is de parkeerplaats van La vita e Bella toch? 

Dit schiet niet op, laat ik het woord dan maar verder 
ontleden: kern. Van Dale zegt over kern het volgende:

kern (de; v(m); meervoud: kernen)1het binnenste, 
middelste of voornaamste gedeelte van iets: de 
harde kern (van een groep) de meest overtuigde 
leden2kiem, beginsel: een kern van waarheid3de 
hoofdzaak, het wezenlijke: de kern van een betoog

Ah dat begint erop te lijken, nu kom ik er vast uit. De 
harde kern van Midlaren dus dan maar? Dat zijn 
natuurlijk de bestuursleden van Dorpsbelangen toch? Of 
nee de native Midlaarders waaronder ikzelf! Of zijn het 
de mensen, die zich het meest doen gelden tijdens een 
dorpsfeest of juist tijdens de organisatie ervan?

Nou, er zit vast overal een kern van waarheid in beste 
dorpsgenoten, maar de kern van dit betoog is dat er 
volgens mij geen dorpskern is in Midlaren. Het dorp en 
daarmee het voornaamste deel daarvan, dat zijn we met 
elkaar. Of we dat elk zo ervaren? Het is aan een ieder 
om daar een invulling aan te geven of een bijdrage aan 
te leveren.

Fijne herfst!

Johan van der Helm
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