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Belangrijke adressen en telefoonnummers
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

Dorpsmail
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.

Website: www.midlaren.net

Colofon
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

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

Oud papier
3, 4 en 5 januari
31 januari, 1 en 2 februari
6, 7 en 8 maart
3, 4 en 5 april
Zelf brengen bij De Bloemert

VOORWOORD

AGENDA

De ijsbaan staat onder water, het heerlijk avondje is
geweest en de kerstboom staat weer in kamer. Tijd
voor de kersteditie van 't Midlaarder Kabinet. Een mooi
gevulde dorpskrant met ingezonden stukken, eigen
interviews en een heuse kerstpuzzel. Niet eentje die je
een-twee-drie invult, maar een pittige hersenkraker. De
pizzeria die we dit jaar in het dorp kregen, sponsort de
hoofdprijs. Onze eigen (kandidaat-)notaris zal toezien op
de trekking.

22 december		

Kerstconcert

27 december		

Oliebollenborrel

31 december		

Carbidschieten

Helaas staan in dit nummer weer twee in memoriams. Jos
Wessels stond vorig jaar zomer nog op de voorpagina
met zijn grote zwarte hond Plato. En Bouko Kroon hielp
onze redactie met het rondbrengen van het Kabinet.

CARBIDSCHIETEN

Carolien Berends en Joost Hurkmans geven ons een
kerstcadeautje in de vorm van Christmas Carols. Wie
ze nog niet heeft horen zingen: kom op 22 december
naar de kerk in Noordlaren! En wie ze wel heeft horen
zingen trouwens ook. Andere momenten om elkaar te
treffen staan hiernaast in de agenda. Let even op als je
wilt mee-eten na de nieuwjaarsborrel. Het advies is om
je daarvoor aan te melden (zie het artikel op pagina 11).
We wensen jullie naast het gebruikelijke leesplezier dit
keer ook fijne feestdagen en een gelukkig en gezond
2020!

11 januari		 Nieuwjaarsborrel
27, 28 en 29 augustus Midlaarder Festival

Het is weer bijna tijd voor het jaarlijkse carbidschieten op
oudejaarsdag bij de familie Loeröp aan de Tolhuisweg.
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.
vers getapte biertjes en natuurlijk ook ranja voor de
kinderen. Om warm te blijven zijn er kachels. 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. Iedereen is welkom!

Redactie Kabinet

IN MEMORIAM
Bouko Kroon
Op 12 oktober is Bouko Kroon overleden. Hij is 79
jaar oud geworden. Een belangrijke periode van zijn
leven, zij het alweer een flinke tijd terug, heeft Bouko
in Midlaren doorgebracht. Zijn vriend Willem Kanon
vertelt daarover: “Op 14-jarige leeftijd kwam hij in
ons dorp wonen, en wel aan de Groningerstraat
nummer 37. Hij heeft er een jaar of tien gewoond
want toen hij trouwde en bij de marechaussee
ging werken, kreeg hij een huis in Zuidlaren. Maar
Midlaren betekende veel voor hem en hij heeft het
dorp altijd een warm hart toegedragen. Hij kende er
veel mensen.” Dat bleek ook wel uit het feit dat hij
't Midlaarder Kabinet rondbracht bij de zogenoemde
emigranten die in Zuidlaren wonen. Hij deed dat met
veel genoegen, volgens zijn vriendin Annie Meisner.
De laatste tijd was hij ziek en bleek na enige tijd dat
hij ook niet meer in staat was om thuis te blijven.
Deze periode woonde hij bij Annie in Norg.
“En jammer genoeg konden we ook niet meer
samen naar de Zuidlaardermarkt. Dat was maar saai
zonder hem”, aldus Willem. “Bouko had zo graag nog
80 willen worden, maar dat is hem helaas net niet
meer gelukt.”
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UPDATE NOORDMA

VOORTGANG GLASVEZEL

In maart van dit jaar is er bij de molen De Wachter
een informatieavond over het plan Noordma geweest.
Doel van die avond was reacties van inwoners en
belanghebbenden te krijgen waarmee het plan eventueel
kon worden aangepast. Een aantal mensen uit Midlaren
en ook het bestuur van Dorpsbelangen heeft gebruik
gemaakt van de mogelijkheid een reactie in te dienen. In
het vervolg hierop hebben Ineke Noordhoff en Rik Timmer
in september bijgepraat met vertegenwoordigers van de
gemeente en het Drents Landschap. Het plan kent twee
verschillende grondeigenaren: het Drents Landschap en
de gemeente Tynaarlo. De scheiding is op onderstaand
kaartje te zien.

Een beetje buiten ons gezichtsveld, maar in de
omgeving van Annen en Eext wordt druk gegraven voor
ons glasvezelnetwerk. Inmiddels is er 120 van de 700
kilometer gegraven en zijn 11 van de 14 POP’s (zeg
maar verdeelkasten) geplaatst. De POP bij Eext heeft al
‘licht’ en de verwachting is dat daar binnenkort de eerste
huizen worden aangesloten. Het hebben van glasvezel is
belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen. Glasvezel
buitenaf gaat nog verder: voor elke glasvezelaansluiting
in een dorp krijgen de verenigingen van Dorpsbelangen
een bedrag van 5 euro overgemaakt ten behoeve van
de leefbaarheid in het dorp. Wij hebben inmiddels een
bedrag van € 690,- ontvangen.
Glasvezel buitenaf heeft een tijdje geleden een nieuwe
website gelanceerd. Als je op www.glasvezelbuitenaf.nl
je postcode intoetst krijg je de planning te zien. Helaas
is er voor Midlaren nog geen beweging te zien, maar je
kunt wel de stappen zien.

Dit kaartje wijkt af van wat er in maart op de
informatieavond is getoond, maar dit is wel het juiste
kaartje dat door de gemeenteraad al in november 2017
is vastgesteld.
Het oostelijke deel toont de geplande herinrichting
van het gebied met nieuwe waterloop en oeverzone.
Wat direct opvalt is dat de looproute langs het meer is
verdwenen. We hebben gezegd dat we het een ernstig
gemis vinden dat deze route verdwijnt, maar het Drents
Landschap houdt er stevig aan vast, waardoor we onze
bezwaren maar hebben laten schieten. Het creëren
van een plankier of iets dergelijks bleek niet mogelijk.
Het Drents Landschap is bezig de plannen verder uit te
werken, maar dat vraagt nog de nodige tijd. Wel is er
al Europese subsidie toegezegd. Het plan zal in 2023
moeten zijn gerealiseerd.
Het westelijk deel is in eigendom van de gemeente
Tynaarlo en zoals op het kaartje te zien is, zal de scouting
naar het surfstrandje worden verplaatst. Het terrein rond
de scouting blijft gewoon voor iedereen toegankelijk. Er
komt een klein haventje tegen de Hunzestroom aan. Op
de tekening is te zien dat er een steiger in het water is
getekend; we hebben er op aangedrongen dat die aan
het land wordt vastgemaakt, zoals nu ook het geval is.
Fijn voor o.a. de schaatsers en zwemmers. Dat werd wel
toegezegd. Dit deel van het totale plan zal sneller worden
gerealiseerd; de gemeente start hiervoor binnenkort de
benodigde ruimtelijke procedures op.
Voor beide delen van het plan zal de komkende tijd nog
inspraak mogelijk zijn.
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Rond de tijd dat er in onze omgeving gegraven gaat
worden, wordt er een informatiebijeenkomst gehouden.
Mensen die zich hebben aangemeld bij één van de
providers krijgen hiervoor een uitnodiging.
Het wordt aangeraden om, als je een e-mailadres hebt
dat gekoppeld is aan een provider, tijdig te beginnen met
het omzetten naar een nieuw e-mailadres. Het is aan te
bevelen om bijvoorbeeld een e-mailadres van Gmail of
Hotmail te kiezen. Mocht je later nog van dienstverlener
willen wisselen (dat kan na een jaar) hoef je niet opnieuw
je e-mailadres te veranderen. Maar opzeggen doe je
natuurlijk pas als je een werkende glasvezelaansluiting
hebt (geldt natuurlijk ook voor de televisie).
Rik Timmer
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WAAROM HET ZUIDLAARDERMEER ONZICHTBAAR IS
VANAF DE WEG
Vanaf 1955 reed ik ieder weekend op de fiets naar
Midlaren om wat aan de zeilboot te doen voor het
komende seizoen. Dat gaf je het gevoel van totale
vrijheid en zo vergat je de druk van school, de HBS aan
de Helperbrink. De boot, een kleine BM-er, mocht bij de
weduwe Koning in de schuur liggen in het huis waar veel
later de familie Julius woonde aan de Groningerstraat.
Op de fiets vanuit Groningen keek je even voorbij
Noordlaren zo naar het meer; daar ging het boerenland
over in rietland en het paviljoen de Bloemert stak fier
boven alles uit. Bomen waren er toen niet! Hoe dat zo
kwam? Ieder jaar oogstte de familie Vos het riet aan de
oevers. De restanten werden daarna opgebrand. In het
volgende jaar kon het riet er weer mooi door komen en
stond het er opnieuw fris en fruitig bij, zonder onkruid en
boomopslag. En daarom kon je vanaf de weg zo op het
meer kijken. Maar tijden veranderen. Het riet branden
werd van de ene op de andere dag verboden. Na het
riet snijden moest alles met rust gelaten worden, zo had
iemand bedacht. Dat besluit had echter desastreuze
gevolgen voor de eeuwenoude rietlanden. Dankzij het
afbranden van rietresten ging de bast van de pinkdikke
jonge elzenopslag koken en stierf af, zodat het riet
de ruimte kreeg. Doordat er niet meer gebrand mocht
worden, groeiden de elzen uit tot flinke bossen, ten koste
van het rietland.
Hout van een elzenboom brandt uitstekend in de
openhaard of houtkachel. Verder is de elzenboom
geschikt om CO2 te binden en vooral om stikstof
uit de lucht te vangen. Eigenlijk wonderlijk dat in de
moerasgrond onder de elzen nu een zeer uitgebreid
pakket aanwezig is van stikstof knolletjes gebonden aan
het wortelnet. Zoiets heet kringloop en deze bolletjes zijn
voorraadschuren van tonnen stikstof voor betere tijden.
En zo staan er vandaag de dag een paar duizend elzen
tussen het Noordlaarder vaartje en de Plankensloot
stikstof te vergaren.
Maar het zicht op het meer is grotendeels weg, de zeilers
missen wind en recreanten hebben eveneens minder
uitzicht op het meer terwijl je paviljoen de Bloemert nog
amper ziet liggen.
Wat je hieruit kunt leren is dat zo’n maatregel die ooit is
bedacht, namelijk het niet meer branden van riet, leidt tot
de komst van forse elzenbroekbossen, vermoedelijk een
onbedoeld gevolg van het besluit.
De ‘verlanding’ zet overigens verder door, met als gevolg
een zeer rijke bodemstructuur aan stikstof. Bovendien
zal de stikstof vanwege wisselende waterhoogten in het
meer gedeeltelijk uitgewassen worden en in het water
terecht komen, en dat is wat men juist niet wil. Het
voedselarm houden van het meer is nog verder onder
druk komen te staan vanwege de tien tot veertienduizend
ganzen en andere watervogels die het meer iedere dag
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als toilet gebruiken, met als gevolg een nog verdere
stijging van hoeveelheden fosfaten en stikstof.
Het Groninger Landschap merkte ook op dat de els
oprukte en na rijp beraad is toen besloten om de
bever uit te zetten zodat die de els omver zou knagen.
Helaas eet de bever geen els, wel populier en ook
graag appelbomen bij de mensen in de tuin. Maar van
elzen blijft hij af.
Tenslotte een vraag aan de lezers van het Midlaarder
Kabinet: vindt u dat de laatste jaren bomen en heesters
sneller groeien dan zo’n 15 à 20 jaar geleden? Mijn
indruk is van wel. Ik hoor graag uw reactie!
M.J. Venema, Meerwijk 16, Midlaren

OUD PAPIER
Oud papier inzamelen is een taak van de dorpsfeestcommissie. Dit houdt in: de planning doorgeven,
checken of de container geplaatst is en daarna het bord
plaatsen aan de Groningerstraat. Gelukkig staan de data
ook in het Kabinet, op Facebook en in de dorpsmail. De
opbrengst van de container is een van de inkomsten
waardoor het dorpsfeest georganiseerd kan worden.
Helaas is de kiloprijs erg laag, maar alle beetjes helpen.
Aan het begin van mijn dorpsfeestcommissietermijn in
2016 heb ik contact opgenomen met de verwerker van
ons oud papier Huhtamaki. Sindsdien wordt de container
op vrijdag geplaatst en blijft ie tot en met zondag staan.
En we hebben een direct mobiel nummer van een
manager die we ook in het weekend kunnen bereiken.
Wanneer hij en ik weinig contact hebben, is dat een
goed teken.
Bij de decembercontainer kwamen wij erachter dat
de container niet geleverd was. Het was een zonnige
zaterdagmiddag op het rugbyveld van Dwingeloo, waar
Victor vol overgave aan het rugbyen was. Ondertussen
kreeg ik geregeld telefoon van dorpsbewoners die zich
afvroegen waar toch onze container gebleven was. De
één wat vrolijker en begripvoller dan de ander. Snel
daarna heb ik de manager al aan de lijn, maar er is geen
transporteur meer te vinden op deze middag. Daarom
stelt hij voor de container een weekend later te plaatsen.
Gertjan post snel een Facebookbericht en Roos zendt
gelijk een dorpsmail.
Waarom nou dit hele verhaal zult u denken? De
dorpsfeestcommissie heeft in augustus haar termijn
van vier jaar voltooid en de vraag is: welke dorpelingen
volgen ons op? Want anders kan het wel eens zo zijn
dat onze veelbesproken container een stille dood sterft
in september. Ik ga ervan uit dat niemand dat wil. Het
meedraaien in een commissie in het dorp is trouwens
een aanrader op vele vlakken! Fijne kerstdagen allemaal!
Marij Emelie namens de dorpsfeestcommissie
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Dit jaar een moeilijke
kerstpuzzel van onze
Midlaarder dr. Denker.
Alle rebussen verbeelden
woorden die dit jaar in het
Kabinet hebben gestaan. De
hoofdprijs wordt aangeboden
door La Vita è Bella.
Stuur je oplossing naar
kabinet@midlaren.net

HOOFDPRIJS: DINERBON À € 50 VAN LA VITA È BELLA
‘t Midlaarder
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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!

Volg ons op

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

NIEUWE NOORSE KLEDINGBOETIEK IN MIDLAREN
Alweer bijna twee jaar is Bieneke Mellema terug in
Midlaren. Ze woont in Oal Jobs’ stee aan de Haasakkers.
Sinds kort heeft ze hier een boetiekje geopend met
kleding van het Noorse merk Oleana.
Op de vraag hoe haar nieuwe woonplek bevalt, zegt
ze: “Heerlijk, dit is wat ik wilde, een boerderijtje aan
een zandpad. De plek kende ik al toen ik nog aan de
Groningerstraat woonde. Ik had hier ook wel eens op het
terrasje gezeten. Die rust hier en de natuur, ik dacht toen
al: dit is voor mij de droomplek. Als ik ooit iets als dit zou
vinden … ”

Peer Gynt in Glimmen. De eigenaresse vertelde me dat
ze ging stoppen met de winkel. Toen dacht ik: wat zou
het mooi zijn om hier in het noorden dit prachtige merk
voort te zetten. Ik heb vervolgens mijn idee aan haar
kenbaar gemaakt waarop zij heel enthousiast reageerde.
Zo is het balletje gaan rollen. Eind vorig jaar heb ik een
start gemaakt onder de naam BiensButikk en ben ik de
collectie vanuit huis gaan verkopen. Sinds oktober dit
jaar heb ik een boetiekje in mijn sfeervol verbouwde
schuur.”
Over de achtergrond van het Noorse merk vertelt Bieneke
dat Oleana een familiebedrijf is, afkomstig uit een dorpje
in de buurt van Bergen. Een doel dat de familie voor
ogen had, is het scheppen van banen in de textielsector
van Noorwegen. Terwijl de kledingproductie in Europa
de wijk heeft genomen naar lage lonen landen, houdt
Oleana de productie geheel in eigen land en in eigen
hand.”
De hoofdmoot van hun exclusieve collectie vormen
hun gebreide vesten in uiteenlopende kleurstellingen
en patronen. Daarnaast horen ook rokjes, topjes,
shawls, polswarmers tot het aanbod, evenals een
assortiment dekens en omslagdoeken. “De kwaliteit is
echt fantastisch. Dat zit hem zowel in het ontwerp en als
in de materiaalkeus en het gebruik van hoogwaardige
merinowol, van zijde en alpaca. En naar goed Noors
gebruik is hun hele productieketen van grondstof tot
eindproduct duurzaam, dus om maar een voorbeeld te
noemen, zonder enig gebruik van chemicaliën.”
Op de vraag wie nu haar doelgroep is en hoe ze die
weet te bereiken, zegt Bieneke: “Dat zijn dames van
middelbare leeftijd en ouder. Ik ben nu bezig een
klantenkring op te bouwen. Dat gaat stap voor stap.
Belangrijk is natuurlijk mond tot mondreclame. Want het
merk verkoopt zichzelf als je het eenmaal draagt. Wat ik
ook doe, is een presentatie geven op locatie. Dat is een
goede manier om mezelf op de kaart te zetten. Zo heb
ik onlangs in Haren aan een groep dames mijn collectie
gepresenteerd. Wat mensen aanspreekt is dat de vesten
en andere producten zo goed zijn van kwaliteit en tijdloos
van ontwerp dat je er jarenlang plezier aan kunt beleven.
Zie het ook als een duurzame investering. Het is zelfs zo
dat de oudere vesten van Oleana collectors items aan
het worden zijn. Op Marktplaats worden ze tegen forse
prijzen verkocht.”

Eerder had Bieneke Midlaren verruild voor Onnen. “De
verkeersdrukte aan de Groningerstraat was een reden
voor mij om op zoek te gaan naar een wat rustiger plek.
Die vond ik in Onnen. Toen ik enkele jaren later hoorde
dat deze plek te koop kwam, heb ik geen moment
geaarzeld en ben meteen in actie gekomen. Ik was op
het goede moment op de juiste plek ”

Wie eens kijkje wil nemen bij BiensButikk, bezoekers
zijn van harte welkom op vrijdag en zaterdag van
11.00–17.00 uur. De houtkachel brandt en zorgt voor een
comfortabele sfeer. En voor wie dat graag wil, het is ook
mogelijk om op afspraak langs te komen. Het adres is
Haasakkers 2, Midlaren.

Inmiddels is ze een boetiek begonnen. Daar verkoopt ze
exclusieve kleding van Oleana. Ze vertelt hoe ze daarop
gekomen is. “Begin vorig jaar was ik in de Oleanawinkel
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SPANNENDE SPOOKTOCHT
Het begint een traditie te worden. Het laatste weekend
voordat de ijsbaan weer vol water loopt, sluiten we het jaar
af met een dropping of zoals dit jaar voor het eerst met
een spooktocht. Alleen al de voorbereidingen waren een
feest! De meest onmogelijke maar ook lachwekkende en
creatieve scènes zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk
zijn we tot een tocht van circa 45 minuten uitgekomen
door het dorp, centraal rondom het sportveld.

Zaterdagavond 23 november verzamelden zo'n 20
kinderen zich onder de overkapping van het huisje.
Er heerst een straffe koude wind en achter de wolken
een halfvolle maan, dat zijn de ingrediënten voor deze
avond. Walter start het verhaal over de Middernachtman.
Iedereen is doodstil: of ze luisteren aandachtig naar
Walter of ze zijn al met hun gedachten bij wat komen
gaat. Het verhaal eindigt met de volgende zinnen:
"Je kunt zijn hart hongerig en opgewonden tegen zijn
ribbenkast horen bonken. En je zou zelfs zijn lege maag
als een gek te keer kunnen horen gaan. Maar wat je ook
doet, houd je ogen stijf dicht en doe ze niet open voor
het ochtend is, want anders weet je zeker dat hij je zal
oppeuzelen."

graag een volgende keer nog verder uit. Wel kunnen we
zeggen dat de kinderen achter het huis van de familie
Hogenbirk via het weiland belandden in de tuin van de
familie Geerts. Ergens onderweg werden ze achterna
gezeten door een clown, iets dat heel wat kinderen deed
gillen. Om vervolgens via een tijdelijke begraafplaats op
de Tolhuisweg te raken. En op die Tolhuisweg stonden
die zaterdagavond ineens allemaal vuilnisbakken, af
en toe werd er een deksel opgelicht van een verlaten
vuilnisbak. Aan het einde van de laan naar

het huis van Ralph en Anneloes was een heus pop-up
restaurant, met onder andere overheerlijk heksenbloed
op de kaart. Onderweg komen ze ook nog een verlaten
tractor tegen en er gebeurt iets met een walkie-talkie. En
als je dan denkt dat je alles hebt gehad, krijg je te maken
met een bak lucht die in je gezicht blaast. Kortom, heb je
het gemist? Tot volgend jaar!
Bij terugkomst werden de kinderen onthaald met warme
chocolademelk en broodjes knakworst. Veel dank
aan alle dorpsgenoten die op verschillende manieren
hebben meegewerkt Het was wat ons betreft een zeer
geslaagde tocht en zeker voor herhaling vatbaar!
Groet van de sportveldcommissie

Daarna vertrekken er zes groepjes. Elk groepje
enthousiast en soms wat angstige blikken, of misschien
was het wel nieuwsgierigheid. Maar angst lieten ze
natuurlijk niet merken en dapper begon iedereen vol
goede moed aan de tocht. Op pad met een kaart, die er
voor de gelegenheid uit zag als een roversplattegrond.
Het licht van de fakkels wordt gevolgd en de kinderen
struinen vol verwachting door het dorp. We doen natuurlijk
niet alles uit de doeken, want spooktochten hebben zo
ook hun geheimen. En sommige onderdelen werken we
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BELANGRIJKE DATA VOOR
FEEST EN GEZELLIGHEID

SAVE THE DATES:
MIDLAARDER FESTIVAL
Het Midlaarder Festival wordt gehouden op donderdag
27, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2020.

Vrijdag 27 december 15:00 - 17:00 uur
Locatie: sportveld

Oliebollenborrel
Na het overweldigende succes van vorig jaar zullen we
ook deze kerstvakantie weer heerlijke bollen bakken. De
bestellijst vindt u in dit Kabinet. Mocht u liever per mail
bestellen dan kan dat ook naar dorpsfeest@midlaren.
net. De opbrengst komt geheel ten goede aan het
dorpsfeest.
De bestelling kan worden opgehaald tijdens de
Oliebollenborrel op vrijdagmiddag tussen 15:00 en
17:00 uur op het sportveld. De Top 2000 zal klinken, de
vuurkorf staat aan en de borrel (of het frisje) staat klaar.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de oliebollen te
komen halen, dan komen we ze met liefde bij u thuis
brengen.
Zaterdag 11 januari 15:30 - 18:00 uur
Locatie: restaurant ‘La Vita è Bella’

Nieuwjaarsborrel
Nieuwjaarsborrel, lekkere hapjes en niet te vergeten
een spel waarbij echte Midlaarder prijzen te winnen zijn.
Dit jaar voor het eerst gehouden bij ‘onze’ nieuwe
culinaire aanwinst, het restaurant ‘La Vita è Bella’ aan de
Groningerstraat. Tijd om bij te kletsen en te proosten op
het nieuwe jaar. Alle Midlaarders, jong en oud, zijn
van harte welkom!

VISSERSLATIJN
Henkjan Loeröp ging in oktober met een stel vrienden
vissen in de rio Ebro in Spanje en ving daar deze joekel
van een meerval. 80 kilo schoon aan de haak! Kom je
thuis, kun je niet eens met je armen aanwijzen hoe groot
ie was ... Gelukkig hebben we de foto's nog.

Programma:
15:30 uur inloop
16:00 uur spel met echte Midlaarder prijzen
18:00 uur einde borrel
vanaf ca. 18:00 uur mogelijkheid tot gezamenlijk diner
Iedereen die na deze gezelligheid trek heeft gekregen,
kan (op eigen kosten) natuurlijk blijven eten. Er staan
heerlijke gerechten op de kaart en een pizza is er al
vanaf 9 euro. Speciaal voor deze gelegenheid wordt er
een grote tafel gereserveerd in de zijbeuk. Red je de
borrel niet, maar heb je wel zin om lekker mee te eten.
Alles kan!
Wil je zeker zijn van een lekker bord Italiaans eten na
de borrel, stuur dan een mailtje met het aantal personen
naar dorpsfeest@midlaren.net of een berichtje naar
06 290 35 193. Berichten graag tot en met 1 januari
2020.
Heel graag tot dan! Hartelijke groet van de
Dorpsfeestcommissie

ZIN OM TE BRIDGEN IN
NOORDLAREN?
Wij zoeken mensen die recratief willen bridgen.
Gewoon gezellig, geen competitie, maar ook geen
les. Twee of drie tafels zou leuk zijn om te beginnen.
Geinteresseerd? Bel Willem Lamberts, 06 20413125,
Zuidlaarderweg 60 in Noordlaren. Mailen mag natuurlijk
ook: w.lamberts@icloud.com
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"Binnen- én Buitengewoon"

ZAAL in bosrijke omgeving
huren voor:
• verjaardag
• vergadering
• buitenactiviteiten
• teambuilding
• reünie
Zelfverzorging is mogelijk
Duinweg 2A • MIDLAREN - T 050 409 21 32 • www.het-lagerhuis.nl

EEN MUZIKAAL
KERSTCADEAUTJE
Met veel plezier hebben Joost Hurkmans (Tolhuisweg)
en ik, Carolien Berends (Groningerstraat) vorig jaar
tijdens Keik! Midlaren een klein optreden verzorgd in de
mooie boerderij van de familie Noort. De reacties waren
destijds positief en aanmoedigend en aangezien dat al
weer een tijdje geleden was en ik altijd erg geniet van
Engelse kerstmuziek, dacht ik zo rond september ‘hoe
leuk zou het zijn om weer een klein projectje te starten.’
In een kwartet zingen was leuk, maar een dubbelkwartet
is voor deze muziek nog fijner en daarom ging op een
zondagavond in september dit whatsapp-bericht rond in
ons muzieknetwerk:

Na wat oponthoud rondom het bestemmingsplan,
konden we eind augustus eindelijk onze intrek nemen
in dit geweldige huis. Samen met de architect hebben
we een prachtig plan om van De Veenhorst een gezellig
thuis te maken. Als jullie dit lezen, is het asbest verwijderd
en is bouwbedrijf Thijs bezig om een nieuwe pui op het
achterhuis te plaatsen en het riet te vervangen. Daarna
toveren we de slaapzalen om in slaapkamers. Op de
begane grond maken we van de sanitairblokken een

He daar! Zin om drie avonden met een nog te vormen
dubbelkwartet een christmasrepertoirtje in te studeren?
Zingen wat we leuk vinden? Uitvoering nader te bepalen
Ik was blij verrast dat we diezelfde avond al bijna compleet
waren. Bert Suhlmann en Jan Kees Moraal nemen de
baspartij voor hun rekening. Na nog iets langer zoeken,
hebben we Leen van der Meijden gevonden om samen
met Joost te zingen (tenoren zijn altijd schaars). Bianca
Rekker en Maaike Jongsma zingen alt en Eline Jongsma
(geen familie) en ik zingen de sopraanpartij.
We hebben een aantal mooie liederen uitgezocht,
waaronder prachtige klassiekers als Away in a Manger,
God rest ye merry gentlemen, In Dulce Jubilo, Jingle
bells en It came upon a midnight clear, maar ook twee
nieuwere werken van componist John Rutter. Dit zijn
lichte, sfeervolle melodieën begeleid door een pianiste
(Rianne Berends).
De repetities verliepen voorspoedig en dan is het
eigenlijk ook leuk om ergens naartoe te werken. Het leek
ons een mooi gebaar om de inwoners van Midlaren en
Noordlaren een muzikaal kerstcadeautje aan te bieden
en we hadden het geluk dat zowel het kerkbestuur
van Noordlaren als Dorpsbelangen Midlaren ons
initiatief wilden steunen. Daardoor kunnen we iedereen
uitnodigen voor een klein concertje en een gezellige
kerstborrel met glühwein en chocomelk naderhand in de
Bartholomeüskerk in Noordlaren op zondagmiddag 22
december 2019. De uitnodiging staat op de achterkant
van dit Kabinet.Graag tot dan!

bibliotheek. Ons streven is om de sfeer uit de beginjaren
vast te houden en deels terug te brengen. We merken dat
er nog steeds veel belangstelling is voor De Veenhorst,
er staan regelmatig mensen in de tuin of bij de voordeur
om “even te kijken wat er nog te herkennen valt”.
En dan nog iets over onszelf. Michel is opgegroeid
in Veendam, heeft gestudeerd in Groningen en
werkt als kinderarts zowel in het UMCG als bij een
jeugdzorgorganisatie in Drenthe. Annemieke is
opgegroeid in Haren, heeft ook gestudeerd in Groningen
en werkt als arts voor mensen met een verstandelijke
beperking in Assen. Samen hebben we drie kinderen.
De oudste heet Hasse, hij is bijna 11 jaar, Eerke is 8 jaar
en Bieuwke is 5 jaar. De kinderen gaan naar school in
Haren en zijn als wij werken bij opa en oma in Haren.
Qua hobby’s staat alles op een laag pitje, maar Michel
volleybalt in zijn spaarzame vrije tijd en Annemieke is
nog actief bij scouting. De kinderen zijn het meest actief
en zijn druk met sporten (rugby voor de jongens en
zwemles voor de jongste), scouting en muziekles (cello
en saxofoon).
Jullie zijn altijd welkom voor een nadere kennismaking!

EVEN VOORSTELLEN: MICHEL,
ANNEMIEKE EN DE KINDEREN
Zoals beloofd in het Kabinet van afgelopen lente, volgt
nu een blik op de huidige (en toekomstige) Veenhorst.
In april hebben wij, Michel en Annemieke De Veenhorst
gekocht. Zoals meerdere nieuwe dorpsbewoners,
hebben ook wij een lange zoektocht achter de rug. Maar
het heeft zo moeten zijn; Michel sprak vijf jaar geleden,
wijzend naar De Veenhorst: “kijk dat huis wil ik kopen,
jammer dat het niet te koop staat”.

Het Lagerhuis
De Veenhorst is gesloten en verkocht als woning,
maar Het Lagerhuis wordt door Hans Blaauboer
en Els Wiggers als zaalverhuur voortgezet met
verschillende mogelijkheden en activiteiten. Zie ook
de advertentie op de pagina hiernaast.
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DE MIDLAARDER EN HAAR
ONDERNEMING
Voor de kersteditie van 't Midlaarder Kabinet spreek ik
Renske Pieters en Miranda Zinger van Zorgboerderij
Midlaren aan de Schutsweg nummer 38. Ik spreek
beide dames op een vrijdagmiddag; terwijl ik rond
13 uur de boerderij betreed rol ik direct midden in
alle activiteiten. Ik tref de dames, familie en gasten
van de zorgboerderij aan de warme maaltijd. Nadat
het eten achter de rug is en de vrijwilligster met de
gasten aan de afwas is, verdiep ik me in de wereld
van de zorgboerderij.

een onderdeel van het bedrijf geworden maar staat
onlosmakelijk in verbinding met de melkveehouderij.
Dit jaar was de opening, voorafgegaan door een heel
proces van plannen maken, vergunningen aanvragen
en niet het minst belangrijke: Johan Pieters overtuigen.
Dat leek aanvankelijk nog wel even wennen voor Johan
maar inmiddels is hij het middelpunt van het dagelijkse
middagmaal en zonder gekheid ook zeker helemaal voor
de nieuwe activiteiten op en rond de boerderij. De deel is
inmiddels verbouwd tot een soort grote woonkeuken met
van alles erop en eraan. Daarnaast is er nog een ruimte
die afgesloten kan worden en waar je je wat meer kunt
terugtrekken om te lezen bijvoorbeeld.
De zorgboerderij biedt dagbesteding aan 10 gasten. De
gasten komen allemaal uit de omgeving maar voor nu
vooral uit Eelde. Na een wat stroeve start zit de boerderij
nu voor 50% vol maar er zijn dermate veel aanmeldingen
dat Renske en Miranda verwachten snel een volledige
bezetting te hebben.
De gasten worden in de ochtend opgehaald en einde van
de middag weer thuis gebracht. Toen uw verslaggever
vroeg of er misschien binnenkort een soort van taxibus
aangeschaft moest worden antwoordde Renske: “Wat
betreft het aantal gasten wel misschien maar van één
meneer heb ik al te horen gekregen dat die dat beslist
niet wil. Dan weet namelijk de hele buurt dat hij een
paar keer in de week wordt opgehaald omdat hij niet
meer thuis kan zijn.” En zo vervolgt ze haar verhaal: “die
flexibiliteit willen we altijd blijven bieden.”

De ondernemers
Renske Pieters en Miranda Zinger kennen elkaar
al een hele tijd, ze werkten samen in Everswolde in
Zuidlaren. Hier werd al de kiem gelegd voor wat later
de zorgboerderij in Midlaren zou gaan worden. De beide
dames begonnen daar al met het organiseren van van
alles op eigen initiatief. Koffieavonden, een feesttent
tijdens het Oostermoerfeest enzovoorts.
Na de periode in Everswolde werkten ze bij Comfort in
Groningen. Deels in de dagbesteding en deels in de zorg.
De grote voorkeur ligt bij Renske en Miranda toch zeker
bij de dagbesteding en tijdens het werken in Groningen
ondervonden ze dat dagbesteding toch zeker beter kon
dan wat er daar aangeboden werd. De plannen voor
een eigen zorgboerderij met dagbesteding voor mensen
met geheugenproblemen (dementie en Alzheimer
bijvoorbeeld) werd concreter. Toen voor Renske haar
contract voor het deel dagbesteding niet werd verlengd
was dit direct het startsignaal voor het uitwerken van
de plannen. Miranda werkt nog bij Comfort maar tijdens
het interview stuit ik op een primeur. De ontslagbrief is
getekend en begin 2020 gaat Miranda ook volledig aan
de slag in Midlaren.
De onderneming
De zorgboerderij is onderdeel van het bedrijf dat
Renske samen met haar man Johan runt. Zorg is nu
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De activiteiten zijn erg divers en zeer persoonlijk van
aard voor de gasten. De een wil bijvoorbeeld graag
vogelhuisjes bouwen, de ander wil graag naar buiten om
te wandelen en weer een ander doet de afwas graag
(die indruk wekken de gasten tenminste wel tijdens mijn
bezoek). Maar voordat er afgewassen kan worden moet
er gekookt en natuurlijk boodschappen gedaan worden.
Ook dat wordt samen met de gasten gedaan, zo ook
de keuze van het menu. “Overal zit een idee achter”,
zegt Renske. Door namelijk een menu te bedenken
moeten de gasten nadenken over de ingrediënten en
de hoeveelheden enz. Deze dag had niemand zin in
aardappelen schillen maar wel in vis met sla en zo werd
besloten om er maar patat bij te halen.
Maar ook het spelletje Mens Erger je Niet, dat na de
afwas op tafel komt, leidt meteen tot een mooi inzicht. De
een is fanatiek en laat geen kans onbenut om de andere
van het bord te gooien. De ander daarentegen is meer
van het sociale, die laat de ander staan en focust zich
op de eigen pionnen. Na een poos ontaardt dit in een
discussie waarna de spelregels opgediept worden en er
uiteindelijk consensus is over hoe het spel te spelen.
Renske en Miranda vertellen maar door, zijn super
enthousiast en terwijl ik aantekeningen maak onderstreep
ik een paar zaken die zeker terug moeten komen in
't Midlaarder Kabinet. Ten eerste is de belangstelling en
de hulp overweldigend geweest en nog steeds. Er hebben
zich legio vrijwilligers aangemeld. Maar ook de inboedel
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is geschonken en heeft een dorpsgenoot aangeboden
met paard en wagen de gasten regelmatig rond te
rijden in onze mooie omgeving. Ook heeft de boerderij
een boekenuitleenkast. Beschikbaar voor iedereen dus
ook voor u, beste lezers. Je kunt er lenen, ruilen en
brengen en ook ondertussen een bezoek brengen aan
de zorgboerderij. Ook kun je er op de dinsdagmiddag
terecht voor de muziekmiddag vanaf 13:30 uur. Onder
begeleiding van een muzikant wordt er dan gezongen
en iedereen is bij deze van harte uitgenodigd om mee
te doen.

De zorgboerderij is aangesloten bij Stichting BEZINN
(Boer In Zorg Noord Nederland). Stichting BEZINN heeft
ten doel: het bijdragen aan de vermaatschappelijking
van de zorg door het bieden van zorg op Zorgboerderijen
en andere kleinschalige ondernemingen, die voldoen
aan een erkend kwaliteitssysteem en aansluiten op de
behoefte van de cliënten en hun individuele wensen
en verder het verrichten van alle handelingen die met
het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Op de website van
deze stichting vindt u meer informatie.
De toekomst
Renske en Miranda zitten vol ideeën en plannen voor de
komende tijd. Zo komt er een moestuin en een weide met
kleinvee. Hier kunnen gasten overdag aan de slag of, wat
uw verslaggever beter in de oren klonk, op een afstandje
kijken en genieten op het terras van een kop koffie. Ook
is er een vergunning voor een boerderijwinkel. Maar ook
gaan er thema-avonden georganiseerd worden voor
mantelzorgers van de gasten. Om ervaringen te delen
en om te leren van elkaars ervaringen.
Tot slot vroeg ik nog even of de zorgboerderij met Kerst
ook open is. Renske keek mij aan en zei: “daar hebben
we het net over gehad en als er gasten alleen zitten met
Kerst dan ga ik gewoon open. In ieder geval een van de
kerstdagen, want ik kan het niet hebben dat er iemand
alleen zit.” Eenmaal thuis liet ik alles nog eens bezinken.
Dook in de boekenkast en nam me voor snel nog eens
terug te gaan. De kast van de Zorgboerderij staat vol
met Nicci French (en nog heel veel andere boeken en
genres).

IN MEMORIAM
Jos Wessels
Op 30 oktober is Jos Wessels overleden. Deze
markante en veelzijdige dorpsgenoot woonde bijna
een halve eeuw, verscholen op een mooie plek in
de bosrand tussen Tolhuisweg en de Vijftig bunder.
De laatste vijftien jaar was hij alleen. Samen met zijn
vrouw, en in hun kielzog hun vier kinderen kwamen
in de jaren 70 van de vorige eeuw naar Midlaren.
Het echtpaar viel onmiddellijk als een blok voor de
plek waar ze terecht waren gekomen – een oase
van rust en natuur.
Wessels werkte vanaf 1970 in Haren als hoogleraar
plantkunde bij de Rijksuniversiteit Groningen. Al in
zijn jeugd was hij altijd planten aan het bekijken
en beestjes aan het ontleden. Hij studeerde
biologie in Leiden en microbiologie Delft. Bij zijn
promotieonderzoek in Leiden legde hij de basis
voor zijn latere specialisme op het grensvlak van
bacteriën en planten - de schimmels. Met zijn
verdere wetenschappelijke onderzoeken hield hij
zich onder meer bezig met paddenstoelen en hoe de
vorm daarvan ontstaat. Op dit terrein was Wessels
een expert van naam; van zowel de Engelse als
Amerikaanse organisatie van schimmeldeskundigen
was hij erelid.
Naast zijn vak hield hij zich ook bezig met de
veldbiologie. Zo had hij achter zijn huis een
indrukwekkend pinetum met vele, verschillende
exotische coniferen geplant. Daarnaast kweekte
hij paddestoelen op boomstammetjes. Sinds het
overlijden van zijn vrouw in 2005 woonde hij op
zijn eentje. Zo af en toe zag je hem lopen met zijn
enorme hond Plato. Of kon je hem tegenkomen bij
de supermarkt waar hij zijn kant-en-klaar maaltijden
insloeg. Want zoals hij ooit met enige zelfspot zei:
“Spruitjes schoonmaken en aardappelen schillen,
dat is niet iets voor mij.” Hij was ook niet echt een
mens om bij anderen op de koffie te gaan. Mede
dankzij zijn veelzijdige interesses kon hij goed alleen
zijn. Zijn vier, vaak ver weg wonende kinderen, waren
hem dierbaar. En hij onderhield goede contacten
met de familie Loeröp. Als buren hielden zij bij het
vorderen der jaren een oogje in het zeil.
Als gelovige en praktiserend katholiek ging zijn
belangstelling ook uit naar het raakvlak tussen religie
en wetenschap. Hij schreef er ooit een boek over. Zijn
conclusie was dat de tegenstelling die vaak tussen
geloof en wetenschap wordt ervaren, helemaal niet
bestaat. Hij zag juist de nodige raakpunten tussen
deze beide werelden. Jos Wessels is 85 jaar oud
geworden.
Toon van der Hammen

Johan van der Helm
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DE COLUMN VAN ANNEKE
Waahaarheen leidt de weg?
Soms vraag je je af wat het doel is in het leven. Of beter:
wat geeft zin aan het leven? Velen stellen hun eigen
ervaringen ter beschikking aan anderen zodat ook zij
de juiste weg kunnen gaan. Feitelijk iemand de weg een
beetje wijzen of wellicht wat routes geven.
Zou dat iets voor mij zijn? Ik was zoekende totdat ik
aan de Haasakkers kwam wonen. Daar doolden vaak
vele mensen het verkeerde pad op, waren compleet de
weg kwijt en vroegen om hulp. Dit was mijn kans, nu
kon ik mensen gaan helpen die er ook nog eens zelf
om vroegen. Op een goede zomerdag hielp ik tientallen
mensen, vaak Pieterpadders maar ook vele fietsers de
juiste weg te kiezen. Wat geweldig, nu kon ik ook iemand
de weg wijzen en iedereen was dankbaar, dit deed
ertoe! Ik wees de weg dat het een lieve lust was, aan
zoekenden geen gebrek.
Maar zoals dat met alles gaat, ging ook dit een beetje
vervelen en bovendien, wat moest er van al die mensen
terecht komen die daar dwaalden als ik niet thuis
was? Dat moest toch anders en efficiënter kunnen? Ik
timmerde een ware wegwijzer in elkaar, mooie bordjes
met te kiezen routes waarheen men ook maar wilde.
Bovenaan het geliefde Pieterpad in zelfgekozen roodwitte hartvorm. Maar ook lokale bestemmingen en
natuurlijk de weg naar ‘Grunnen’.

Apetrots was ik toen de wegwijzer er stond, nu zou
niemand meer verdwalen en daar had ik voor gezorgd!
Niets bleek minder waar. Ik zag de mensen bijna even
vaak vertwijfeld bij het bord staan als de keren dat men in
het verleden het verkeerde pad koos. Een man twijfelde
aan de betekenis van de rood-witte Pieterpadhartjes,
het waren immers anders altijd streepjes. Was dit wel
het juiste pad? En mensen gingen toch de Duinweg op
voor het Pieterpad in plaats van de Haasakkers omdat
het Pieterpad immers naar Zuidlaren ging en dat stond
rechtsaf aangegeven …
Mijn eigen wijze les hieruit: laat ieder zijn eigen weg
zoeken, kiezen en gaan want niemand van ons is en
denkt immers hetzelfde! Gezellige feestdagen en een
fijne route door het nieuwe jaar.
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Muzikaal kerstcadeautje

Dubbelkwartet zingt Christmas carols
Zondag 22 december
15:00 uur
Bartholomeüskerk Noordlaren
Welkom ~ toegang gratis
Na afloop glühwein en chocolademelk

Muzikaal kerstcadeautje

Dubbelkwartet
zingt Christmas carols
UITNODIGING CARBIDSCHIETEN

Alle Midlaarders zijn weer van harte uitgenodigd voor het Carbidschieten
31 december
13 – 17 uur
Tolhuisweg 30

Denk om de gehoorbescherming!
Zondag
22 december
15:00 uur
Bartholomeuskerk Noordlaren

Welkom ~ toegang gratis
Na afloop glühwein en chocolademelk

