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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:
Rik Timmer
Hunebedpad 1
050-4090428
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
050-3119680
Anneke Grootoonk
Haasakkers 1
06-12066917
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 15 juni.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

Oud papier
De inzameling van het oud papier is
gestopt. Verderop in dit Kabinet meer
informatie.

VOORWOORD
Wat zullen onze tuinen er straks mooi uitzien! Laat ik
maar positief beginnen met dit voorwoord. Want hoewel
op het moment van schrijven het coronavirus in het
Noorden nog niet in alle hevigheid heeft toegeslagen,
is inmiddels wel duidelijk dat de impact veel groter is
dan de jaarlijkse griep. De sportcompetities zijn afgelast,
kinderen gaan in ieder geval tot na de meivakantie niet
naar school en veel activiteiten en bijeenkomsten mogen
geen doorgang meer vinden, ook in ons dorp.
Voor ons betekent het geen paasvuur, voorlopig geen
volleybaltoernooi en geen pokeravonden (zie verderop
het verhaal daarover). Maar dat is allemaal klein bier
in vergelijking met bijvoorbeeld de horeca, waar de
klappen hard aankomen. Zodra het weer kan, gaan we
maar een keertje extra uit eten. Aan de andere kant zie je
inventieve oplossingen ontstaan. Ik hoorde van Margreet
Zandt dat zij in een paar dagen is overgegaan tot online
yogalessen. En voor scholen zullen webklassen ook wel
eens een blijvertje kunnen zijn, hoewel het echte contact
met de leerlingen natuurlijk ontzettend belangrijk blijft.
Vooral de kinderen die thuis niet gestimuleerd worden in
het leren, lopen deze periode een flinke achterstand op.
We beginnen dit Kabinet met herinneringen aan Geert
Koers, ereburger van Midlaren, die helemaal aan het
begin van dit jaar overleed. Vorige week tuurde ik nog
even naar binnen bij de slagerij waar nu een briefje
'gesloten' op de deur is geplakt. We zullen hem missen.

inzameling van het oud papier, waarmee ze gestopt
zijn omdat het haast niks meer oplevert. Waar moeten
we nu met ons oud papier naar toe? Gelukkig zijn de
lage oudpapieropbrengsten geen belemmering voor
het dorpsfeest later dit jaar, want we lezen dat het
programma al bijna rond is.
De invulling van de column rouleert de laatste tijd onder
de redactieleden. Dit keer ergert Gertjan zich aan de
'ontzettend lelijke bakken' die honderd dagen per jaar
aan de weg staan. Ten slotte hebben we de uitslag van
de kerstpuzzel, die - in ieder geval door de inzenders
van een oplossing - zeer werd gewaardeerd. Zo'n puzzel
mocht zelfs wel in elk Kabinet. Leuk om te horen! Helaas
geen puzzelplezier in dit lente-Kabinet, maar natuurlijk
wensen we julie wel, zoals altijd: veel leesplezier!
Laten we als buurtgenoten ook een oogje op elkaar
houden, bijvoorbeeld ouderen of alleenstaanden die
een steuntje in de rug soms goed kunnen gebruiken.
Met een vraag op dit gebied kunt u ook terecht bij
de contactpersonen van de Burenhulp (zie pagina
hiernaast).
Redactie Kabinet

AGENDA
27, 28 en 29 augustus Midlaarder Festival

In deze editie ook een stukje over het project
Natuurerven, dat werd afgesloten met het inzaaien van
de zaden. Over ruim een maand kunnen we aan de
Steenakkers zien wat het heeft opgeleverd. Glasvezel
blijft onze aandacht houden, daarom ook dit keer weer
een update. En onder de kop Omgevingsvisie staan de
uitkomsten van een leefbaarheidsenquête. Wat blijkt: we
wonen in het leukste dorp van Drenthe. Maar goed, dat
is natuurlijk geen nieuws.
Een fotogeniek dorp zijn we ook. Op Instagram zie ik
onder de hashtag #midlaren af en toe prachtige plaatjes
voorbij komen (tip: Henkjan Loeröp maakt mooie
natuurfoto's, de krokussen onderaan deze pagina zijn
van hem) en eind maart regende het ineens regenbogen
in de Midlaarder Ladies WhatsAppgroep. De foto van
Beniet Kolkman vonden we mooi genoeg voor de
voorpagina. Onze vormgever wil eigenlijk het liefste
'Midlaarder koppen' op de voorpagina - loop de laatste
edities er maar op na - maar voor deze keer maken we
graag een uitzondering.
Toon schreef weer een mooi groot stuk over de staat van
het Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder en Johan stopt
met 'zijn' rubriek over de Midlaarder ondernemers. We
maken het onszelf iets eenvoudiger en gaan verder met
de Midlaarders en hun hobby's. Als daar geen mooie
voorpagina's van komen.
De dorpsfeestcommissie schreef een stuk over de
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HERINNERINGEN AAN
GEERT KOERS
In de vroege ochtend van nieuwjaar is Geert Koers na
een kort ziekbed overleden. Hij is 91 jaar geworden.
Op 6 januari is Geert onder grote belangstelling
begraven op de oude begraafplaats van Zuidlaren.
Toon van der Hammen en Henk Harbers hadden
een toespraak geschreven waarmee de overledene
is herdacht. Hieronder een samenvatting van dit
eerbetoon aan onze markante dorpsgenoot, slager
Geert Koers, ereburger van Midlaren.

Geert was een geboren verhalenverteller. Als er
weinig mensen in de winkel waren, kwam je al snel
met hem aan de praat en toverde de oude slager
beelden van vroeger voor je geestesoog. Geert had
een levendige belangstelling voor andere mensen en
voor de geschiedenis. Samen met onder meer Lammy
Korringa richtte hij ooit de Historische Vereniging op. Wat
hem daarbij goed van pas kwam was zijn formidabele
geheugen.
Een hoogtepunt van zijn vertelkunst was de diavertoning
die hij een aantal jaren terug gaf in de Barn. De zaal
zat stampvol met dorpelingen die aan zijn lippen hingen.
Op zijn heel eigen, onverstoorbare, vaak humoristische
manier bracht hij daar gebeurtenissen en inwoners van
vroeger tot leven.

(foto: Marianne van Albada)
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Dat begon in 1992, op een bijzondere manier. Alie kwam
een keer vlees kopen bij Geert. Die was op zoek naar
een goeie hulp in de huishouding en had daarvoor
een advertentie in de krant gezet. Alie wist niks van die
advertentie. Maar plompverloren zei de slager tegen
haar: “Je bent aangenomen.” “Hè, waarvoor dan?”, vroeg
Alie. Het werd gelukkig duidelijk en Alie is aan het werk
gegaan. Zij zorgde er al die tijd voor dat het huis op orde
was. En elke woensdag kookte ze voor een hele week.
Zij legde ook Geerts kleren klaar als hij naar een feest
moest, pakte zijn koffer als hij op reis ging en kocht een
nieuwe wasmachine als de oude het begaf. Geert was er
altijd duidelijk over: “Voor in huis ben ik de baas, jij bent
achter de baas.”

Bijna zevenenzeventig jaar duurde zijn werkzame leven,
het dubbele van wat voor de meeste werkenden gewoon
is. Geert begon met zijn arbeid in 1943, toen hij 14 jaar
was. Zijn laatste worst verkocht hij enkele dagen voor
hij op nieuwjaarsdag stierf. Op diezelfde 1 januari zou
hij zijn winkel ook definitief dicht hebben gedaan, zo
had hij enkele weken eerder besloten. Alsof hij wist dat
zijn werk en zijn leven tot de laatste minuut aan elkaar
vastgeklonken zouden blijven.
Met die 77 jaar maakt hij een goede kans op een ereplekje
in het Guinness Book of Records, als kampioen lang
werken. Terwijl zijn leeftijdsgenoten al tientallen jaren
van hun AOW genoten, piekerde Geert er geen moment
over om te stoppen. “Nee, dat is nooit in mien gedachten
opgekomen. ‘k Ga gewoon mien gang. ‘k Heb alle dagen
hetzelfde patroon. En dan ga ik gewoon in de sleur door.
Ik ben een tevreden mens.”
Geert werd slager omdat zijn vader daarop stond. Zelf
zou hij een ander vak hebben gekozen. Maar hij heeft
nooit een hekel gehad aan zijn werk. Met vernieuwing
had Koers niet zo veel op. Hij was een goede, maar
ouderwetse slager, of zoals hij zelf zegt: “Ik bin niet met
mien tied mitgoan en ik heb geen ‘vlugklaarartikels’”. Er
kwam eens een dame in de winkel die ossenstaartsoep
wilde maken en om een ossenstaart vroeg. Het antwoord
van Geert was kort maar krachtig: “Mevrouw, ik heb geen
staart.”

Al was Geert zijn leven grotendeels alleen, hij hield van
mensen om zich heen. Als er wat te vieren viel, was
Geert er graag bij. In de tijd van de eerste dorpsfeesten
bouwde elke wijk een wagen. Gewapend met een
schaal worst en mooie verhalen leverde hij zijn bijdrage.
De hamer en kwast die hij ook meenam bleven vaak
ongebruikt, Geert was niet direct de allerhandigste. Wie
ook de latere dorpsfeesten en de nieuwjaarsrecepties
van Midlaren wel eens bezoekt, weet dat Geert Koers
daar vrijwel nooit ontbrak. Midlaren bleef zijn wereld.

Dat hij een man van de traditionele stempel was spreekt
ook uit de huishoudelijke gang van zaken in huize Koers.
Jarenlang was Alie Davids daarvoor verantwoordelijk.

Als je bij hem op bezoek was zei hij herhaaldelijk: “Ik
bin bliede dat je d’er bint” of: “Mooi dat je d’er bint”. En
als Geert vroeg of je niet nog een tweede of ook derde

“Een goeie jongen, er zat geen enkel kwaad of bedrog in.”
Zo karakteriseert Tammo Eefting zijn overleden vriend.
Dat is ook hoe velen zich Geert Koers graag herinneren.
Aardig, voorkomend, oprecht. En zachtmoedig,
misschien wel wat te zachtmoedig voor het vak dat hij
beoefende. Die indruk krijg je als je hoort wat hij daar
zelf ooit over vertelde: “Slager ben ik altijd geweest. Het
was normaal dat je je vader opvolgde. Mijn vader was
wreder. ik ben er eigenlijk niet zo geschikt voor want als
zo’n schaap je aankijkt, ja dan … Maar het went wel.”
Geert kon zich voegen, al kon hij ook onverzettelijk zijn.
Zeker is dat Geert Koers niet altijd een gemakkelijk leven
heeft gehad en soms wegen heeft moeten bewandelen
die niet zijn keuze waren. Toch was hij vaak opgewekt en
nooit verbitterd. Het is bewonderenswaardig hoe hij dat
voor elkaar heeft gekregen.
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borrel wilde, zei hij met een brede grijns: “Ik gun joe wel
wat!”
En natuurlijk viel in ieder gesprek verschillende keren
Geerts favoriete stopwoord, een soort filosofische
afsluiting van een gedachtewisseling: “Doarom!”
Met Geert Koers verliest Midlaren een instituut:
slagerij Koers - maar vooral een ongelooflijk aardige
en zachtaardige, zeer bijzondere man. Wij zullen hem
missen. Doarom!

AFSLUITING VAN HET
ERVENPROJECT MIDLAREN
Vrijdag 13 maart vond de voorlopige afsluiting plaats van
het Ervenproject Midlaren in de tuin van Ina Huesken
en Bernhard Arnold aan de Steenakkers 3. Enkele
maanden eerder waren al bomen, struiken, vogelhuisjes
en insectenhotels afgeleverd bij de deelnemers. Alleen
de zaden met bloemenmengsels moesten nog komen.

met de projectleider van Landschapsbeheer Drenthe
Kathelijn de Maeijer. Jolanda Sants had voor koffie,
thee en koek gezorgd. Iedereen kon zijn bestelling in
ontvangst nemen.
Waar het natuurlijk om ging was een foto van het inzaaien.
Ter voorbereiding waren de zaden gemengd met vochtig
zand in een kruiwagen met lekke band, om ook een beetje
het gevoel te krijgen dat we zwaar werk deden. Het in te
zaaien perceel was al bewerkt en in vieren gedeeld. Het
zand met de zaden werd in vier plastic bakken gedaan
zodat we een redelijk regelmatige verdeling over de grond
zouden krijgen. En na de onvermijdelijke groepsfoto van
de wethouder en drie deelnemers met ieder een plastic
bak met wit zand gemengd met bloemenzaad begon het
zaaien. Breedwerpig, zoals dat heet en precies zoals je
dat op oude schilderijen altijd ziet. Door het witte zand
kon je goed zien waar je al geweest was want voor ons
was dit de eerste keer. Gelukkig was er nog zand over
in de kruiwagen, we hadden iets te royaal gestrooid en
kwamen tekort.

(foto: landschapsbeheer Drenthe)
Bij de afsluiting van het project, waar de deelnemers
de bloemenmengsels konden ophalen, hoort natuurlijk
een persmomentje met een wethouder. De gemeente
Tynaarlo was immers een belangrijke subsidiegever
samen met provincie Drenthe en Nationaal Beek en
Esdorpen Landschap. Dit allemaal nog vlak voor de
totale lockdown wegens het coronavirus. Aan handen
schudden deed wethouder René Kraaijenbrink al niet
meer. Hij bracht breed lachend een charmante groet met
de hand op het hart en een lichte buiging. Een twaalftal
deelnemers aan het project was al aanwezig, samen
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En toen was de klus geklaard. Nee, nog niet helemaal
want bij een persmomentje hoort tv en daar kwam op
het laatste moment RTV Drenthe het pad oprijden om
een life streaming uitzending te maken. Dat ging toch
nog leuk, half in het Drents, twee gesprekjes met een
vlotte reporter.
Mei/juni moet alles in bloei staan en moet je zeker even
gaan kijken aan de Steenakkers.
Philippe Boucher
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VOORTGANG GLASVEZEL
Het is de afgelopen tijd pijnlijk duidelijk geworden dat
een goede glasvezelverbinding noodzaak is. Gelukkig
komt het eraan; eind dit jaar zou het voor elkaar moeten
zijn. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt: inmiddels is
circa 350 kilometer (van de 700) gegraven door een
groot aantal graafploegen. Er zijn sporen van het graven
te zien bij Annen en Spijkerboor; ‘onze’ verdeelkast in De
Groeve is in maart geplaatst. Het komt dus dichterbij.

In de consumentengids van maart 2020 stond een
berichtje over het soepeler wisselen van provider (zie
kader).

Rik Timmer

OVERLEG MET WETHOUDER
RENÉ KRAAIJENBRINK
Zo rijdt in ons dorp ook ene Willy van aannemer Allinq
rond om te kijken waar de huisaansluiting moet worden
gemaakt, het zogenoemde schouwen. Ik verwacht dat,
als het niet tegenzit, ze ergens in dit kwartaal beginnen
te graven in Midlaren. Door Glasvezel Buitenaf worden
informatiebijeenkomsten gehouden; de bijeenkomst die
voor 18 maart in Spijkerboor was gepland is geschrapt.
Wanneer de informatiebijeenkomst voor ons wordt
gehouden is nu nog onduidelijk.
Helaas is er het afgelopen jaar wel vertraging in de
aanleg geweest; dat zat vooral in het vergunningentraject
bij de gemeenten en Rijkswaterstaat in verband met
de boring onder de N33 door. Maar er is ook een kans
dat de aanleg door het coronavirus gaat stagneren. De
aannemer doet er alles aan om, binnen de regels van de
RIVM, de vaart erin te houden. Maar er kan een tekort
optreden aan personeel en materieel.
Door Glasvezel Buitenaf worden met enige regelmaat
nieuwsbrieven verstuurd. Bij mij komen ze in de spambox
terecht, dus let daar even op.
KPN heeft bekend gemaakt de dienstverlening via de
koperen DSL-verbindingen op enig moment stop te
zetten. Ik kan niet beoordelen wat dat voor Midlaren
zal betekenen. Op dit moment is het nog mogelijk om
een glasvezelabonnement af te sluiten tegen de oude
tarieven. Dit omdat solidariteit bij het Drents Glasvezel
Collectief hoog in het vaandel staat.
Eerder heb ik al aangegeven dat als je nu een
e-mailadres hebt dat gekoppeld is aan je provider, je een
ander e-mailadres moet nemen. Geadviseerd wordt om
een Hotmail of Gmail (of vergelijkbaar) e-mailadres te
nemen, zodat je later gemakkelijker van provider kunt
wisselen zonder opnieuw je e-mailadres aan te passen.

Eens in de 1 à 2 jaar komt de wethouder met het bestuur
van Dorpsbelangen praten. Zo was wethouder René
Kraaijenbrink op 26 februari bij ons. We hebben het over
de Groningerstraat gehad waar het verkeer met veel te
hoge snelheid rijdt; snelheden van boven de 50 km/u
zijn geen uitzondering, om van de (meeste) motoren nog
maar te zwijgen. Ook de situatie op het voet/fietspad
is niet altijd ideaal doordat er veel meer hardrijdende
(e-bike)fietsers zijn. Het bestuur van Dorpsbelangen
vraagt al jaren aan de gemeente om samen met ons
en met een open blik naar de problemen te kijken. We
hebben de toezegging gekregen dat de gemeente ons
binnen een half jaar vertelt op welke manier zij er met
ons naar wil kijken.
We hebben nogmaals weergegeven goed betrokken te
willen worden bij de plannen die de gemeente en het
Drents landschap voor de Noordma in voorbereiding
hebben. Vooralsnog zijn we daar tevreden over.
Als de plannen uitgewerkt zijn, komt er weer een
informatieavond.
'Wat doet de gemeente op het gebied van duurzame
energie, wind en zon?', vragen we. Er lopen twee
initiatieven in de gemeente, maar de wethouder
temporiseert dat een beetje in verband met de
Omgevingsvisie. Duurzaamheid moet daar een
centraal punt in worden. Hoe ontwikkel je initiatieven
met gemeente en inwoners samen? Welke kant willen
de inwoners op? Inmiddels zijn kleine windmolens bij
boerderijen toegestaan, maar nog niet in de dorpen.
Rik Timmer
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OMGEVINGSVISIE
Het zal de meesten niet zijn ontgaan dat de gemeente
werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin wordt de visie
weergeven die de gemeente heeft op een groot aantal
beleidsterreinen. Als de Omgevingsvisie klaar is (en dat
zal nog wel even duren) wordt er een Omgevingsplan
gemaakt, die de huidige bestemmingsplannen gaat
vervangen. De gemeente zit met de Omgevingsvisie
op dit moment nog in de inventarisatiefase. Ze spreekt
met allerlei belangengroepen en deskundigen. Ook zijn
er dorpenavonden waar ingezoomd wordt op de situatie
en de (gewenste) ontwikkelingen in de dorpen. Onze
bijeenkomst stond gepland voor 2 april, maar die is dus
niet doorgegaan. We zouden er met een delegatie van
het bestuur aangevuld met een paar bewoners naar toe
gaan.
In het kader van de Omgevingsvisie is ook een online
leefbaarheidsenquête uitgevoerd. De resultaten zijn
onlangs bekend gemaakt en het blijkt dat de inwoner
van de gemeente over het algemeen zeer tevreden
is. Dit geldt met name het wonen in het dorp, dat met
een 8,0 wordt gewaardeerd (in Midlaren, de Groeve en
Zuidlaarderveen samen zelfs een 8,6 – gebaseerd op
slechts 20 respondenten). Ook zijn we erg tevreden met
onze woning (hele gemeente: 8,1 Midlaren, De Groeve,
Zuidlaarderveen:8,7). De respondenten uit Midlaren,

de verkeersveiligheid als een probleem en het beperkte
openbaar vervoer. Als aandachtspunten worden
verder genoemd: het ontbreken van glasvezel, de
energietransitie en de afname van de biodiversiteit.
Voor wie meer wil lezen: https://tynaarlo.ikpraatmee.nl/
bibliotheek.
Rik Timmer

OUD PAPIER
INZAMELEN STOPT
In de maand maart valt er een brief op de deurmat van de
dorpsfeestcommissie. Per direct ziet de leverancier van
de oudpapiercontainer zich genoodzaakt een bedrag
van 109 euro excl. btw te rekenen voor onder andere
transportkosten. Het verbaasde ons niks, want we zien
de inkomsten de afgelopen jaren dalen. Hoe vol de bak
soms ook zit, de opbrengsten blijven laag.
Eerst denk je nog dat Midlaren alleen maar lege dozen
loost, maar op een gegeven moment dringt het door dat
de kiloprijs wel erg is gekelderd. Balen, want het zijn de
inkomsten voor het vierjaarlijkse dorpsfeest. Waar in
2014 nog makkelijk 200 euro per maand binnengeharkt
werd, doen we het tegenwoordig sommige maanden met
20 euro per maand. En het is natuurlijk zonde wanneer
deze dienst zal verdwijnen.
Voor de duidelijkheid: voorlopig zijn we gestopt met het
inzamelen van het oud papier. Maar we zijn wel op zoek
naar een oplossing. Ter inspiratie hebben we de oude
Kabinetten erop nageslagen. Op midlaren.net staat een
mooi archief! Een aanrader, met veel plezier lezen we
oude verhalen. Zo veel dat het moeilijk is om bij het
onderwerp te blijven: oud papier.
Wij gaan ervan uit dat men met tractor en kar langs de
deuren rijdt tot 1984 (sluiting school). Georganiseerd
door het basisonderwijs van Midlaren en de opbrengst
zal vast ten bate zijn geweest van schooluitjes en
dergelijke.

De Groeve en Zuidlaarderveen waarderen vooral de
ruimte, de rust, de groene omgeving, de nabijheid tot
de voorzieningen in Zuidlaren en de sociale contacten
in hun dorp.
Voor Midlaren, De Groeve en Zuidlaarderveen geldt
dat de rust en ruimte, sociale vitaliteit, kwaliteit
woning en woon- en leefomgeving, (verkeers-)
veiligheid, speelvoorzieningen bovengemiddeld worden
gewaardeerd. Men heeft in het algemeen geen behoefte
aan grote veranderingen.
In vergelijking met de gemeente als geheel heeft men
weinig behoefte aan nieuw te bouwen woningen in
de dorpen. Wel geven verschillende respondenten
aan behoefte te hebben aan levensloopbestendige
nieuwbouw voor ouderen. Een enkeling vraagt om
starterswoningen. Verschillende respondenten noemen
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't Midlaarder Kabinet, voorjaar 1994
In de voorjaarseditie van het Kabinet van 1994 lezen we
een stuk over oud papier dat vier maal per jaar opgehaald
wordt in vier verschillende wijken. Niet meer vanuit
school aangestuurd, waarschijnlijk door dorpsbelangen
of dorpsfeestcommissie. En in de herfsteditie van 2002
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vinden we de verandering van oud papier die tot op heden
stand heeft gehouden. De container die maandelijks op
het terrein van de Bloemert staat, zodat mensen hun
oud papier maandelijks zelf kunnen brengen.

WEDEROM DE WINNAARS!
In navolging van het Olympisch Comité en de KNVB
heeft de sportveldcommissie moeten besluiten om
het volleybaltoernooi van dit jaar uit te stellen. Er komt
uiteraard een nieuw toernooi, maar gezien de huidige
situatie hebben we nog geen datum kunnen vaststellen.
De datum vermelden we graag in het de zomereditie van
het Kabinet!
Omdat er volgens de reglementen wel een winnaar
moet zijn, zien wij ons genoodzaakt de winnaars van het
voorjaar 2019 uit te roepen tot de kampioen van 2020!
Ons is echter ontraden om de gebruikelijke huldiging
op boerenwagen doorgang te laten vinden. We wensen
iedereen sterkte in deze bijzondere tijden en we hopen
dat we na de zomervakantie weer een spetterend
toernooi met sportieve winnaars kunnen organiseren.

't Midlaarder Kabinet, herfst 2002
We zijn ons aan het beraden op een gepaste oplossing.
Eén daarvan is de gemeente benaderen, wellicht dat
zij een deel van de transportkosten willen sponsoren.
Maar eerlijkheidshalve moeten we ook toegeven, zolang
de kiloprijs niet stijgt is het weinig lucratief en kost het
ons als dorp waarschijnlijk meer dan dat we eraan
overhouden. Dus zou het een optie kunnen zijn om terug
te gaan naar de mogelijkheid om de container eens per
op de Bloemert te zetten.
Ideeën zijn welkom! Wellicht hebben er mensen
contacten binnen de gemeente of met recyclebedrijven.
Meld je via dorpsfeest@midlaren.net.
Tijdelijke opties: onze buren in Noordlaren supporten,
die hebben de container ook altijd het eerste weekend
van de maand staan. Locatie: achter de Rieshoek.
Oud papier kan ook gratis gebracht worden naar de
milieustraat in Tynaarlo.
Eén ding is zeker: het oud papier blijft vaak genoeg
onderwerp van gesprek, in het dorp en in het Kabinet.
Wordt vervolgd dus!
Namens de dorpsfeestcommissie
Marij Emelie
Groet van de sportveldcommissie
Jos, Marjan, Marij Emelie en Walter
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TE DROOG EN TE VEEL STIKSTOF
De staat van het Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder
De natuur rond Midlaren en Noordlaren mag er zijn.
De Vijftig Bunder, de Westert en het Noordlaarderbos
zijn sinds lang trekpleisters voor ons dorpelingen,
maar ook voor lui uit Stad en Ommeland, en
toeristen die even aan de drukte willen ontsnappen.
Er valt genoeg te genieten. Maar om de conditie van
al dat moois op peil te houden, gaat niet vanzelf.
Eind 2019 is een schouw gehouden om de huidige
stand van de natuur in kaart te brengen. Pieter
Boomsma van Natuurmonumenten licht toe wat er
terecht is gekomen van eerdere plannen en hoe het
wensenlijstje voor de komende tijd eruit ziet.

Natuurmonumenten, en ook Staatsbosbeheer - dat de
weilanden in de Westert beheert - houden de natuur
goed in de gaten en zorgen voor onderhoud. Pieter
Boomsma, vrijwilliger en lid van de ledencommissie van
Natuurmonumenten: “Zo’n schouw kun je zien als een
kwaliteitstoets. Dat doen we eens in de zes jaar. Samen
met experts van onze organisaties, maar ook met
gemeenten, waterschap en betrokken bewoners kijken
we naar wat goed gaat en naar wat niet of minder goed is
gelukt. Leidraad is het visieplan dat Natuurmonumenten
in 2014 op papier heeft gezet. Daarin staat wat er over
een periode van pakweg 30 jaar moet gebeuren om het
gebied zo goed en zo mooi mogelijk te houden.”

Vijftig Bunder: Groninger blaarkoppen uit eten in Drenthe (foto: Ineke Noordhoff)

Beter en slechter

Boomsma vindt de uitbreiding van het heideareaal op
de Vijftig Bunder door drastische bomenkap een van
de meer geslaagde verbeteroperaties van de afgelopen
jaren. Dankzij een particuliere gift van een bewoner
van Midlaren kon deze operatie voortvarend worden
uitgevoerd. Ook de eerdere ‘verbouwing’ van het Landje
van Malle Marie door het bovenste vruchtbare deel van
de aarde af te plaggen heeft ertoe geleid dat dit stuk
land zich heeft kunnen ontwikkelen tot droog en schraal
land. Precies volgens plan. In het Noordlaarderbos valt
op dat er meer dood hout lijkt te liggen dan tevoren, een
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van de doelen van het bosbeheer. De verbetering is niet
spectaculair, maar we zijn wel op de goede weg. Waar
we tevreden over kunnen zijn is de variatie aan soorten
in het bos en het feit dat er geen soorten zijn die de
andere overheersen.
Knelpunt is de vastgestelde achteruitgang van de
kwaliteit van de heide. Ofschoon de Vijftig Bunder maar
een klein veld is, heeft dit stuk land een grote variatie
aan soorten zoals klein warkruid, heidekartelblad
en gevlekte orchis. Per jaar gaat de stand van deze
soorten op en neer, maar op langere termijn is de trend
negatief. Oorzaken: te hoge stikstofdepositie waardoor
heide steeds meer verdrongen wordt door gras en
de soortenrijkdom minder wordt. Berekeningen laten
zien dat dit gebied veel meer stikstof ontvangt dan het
aankan, en dat al jarenlang. Wat volgens Boomsma
ook een rol speelt is de droogte. “Afgelopen twee jaar
is het in de zomers kurkdroog geweest. Daar komt nog
bij dat het grondwaterpeil laag wordt gehouden. Dat
bepaalt het Waterschap. Wij zouden graag willen dat
slootjes afgedamd worden zodat het water er langer in
kan blijven. Een actiepunt waarvoor we pleiten is verder
onderzoek naar de verdroging. Ook pleiten we voor een
nieuwe meting van stikstof in het gebied, zodat je beter
kunt bepalen wat te doen.”

melden als vrijwilliger. Af en toe nodigen we de leden van
de Gebiedsgroep uit voor een klus of om even samen
na te denken over het beheer en de uitvoering van
werkzaamheden.”
Interesse? U bent van harte welkom en kunt zich
opgeven bij de boswachter van Natuurmonumenten
Reiner Hartog, mail: r.hartog@natuurmonumenten.nl of
bij Pieter Boomsma mail: boomsmapj@hotmail.com.

Natuur op de schop
In ons kleine landje hebben we vrijwel geen natuur
meer die nog ongerept is. De ruimte is daarvoor te
klein en de druk erop te groot, onder andere vanwege
milieuvervuiling. Daarom kunnen we er niet onderuit
dat we de natuur een handje helpen. Vanwege
vergrassing en bomengroei wordt hard gewerkt aan
versterking van de heide en zijn veel bomen gekapt.
De ingreep op de Vijftig Bunder heeft als resultaat
een opener landschap en eerherstel van de heide.
Bovendien zijn de archeologische overblijfselen
zoals de karresporen uit de Middeleeuwen en de
raatakkers beter te zien. En je kijkt nu zo vanaf de
Vijftig Bunder naar het land van Malle Marie, dat
eerder onder handen is genomen en verschraald.

Wensenlijstje

Nog altijd ligt er de wens om het hele gebied rond het
Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder autoluw te maken.
Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer heeft de voorkeur
maar op zijn minst toch een 30 km zone. De ambtelijke
molens malen echter langzaam. Wat in elk geval niet
gaat gebeuren is het overgraasbaar maken van het
achterste deel van de Tolhuisweg. Daarmee zorg je
voor open verbinding en zouden grazers vrijer kunnen
bewegen tussen de natuurgebieden.
Verder is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van
een mountainbikeroute in het Noordlaarderbos. Maar
die route komt er niet. Gelukkig maar, want daarvoor is
het bos echt te klein. Ook een verbeterde entree met
meer parkeergelegenheid blijft voorlopig nog wel op het
wensenlijstje staan.

Het Noordlaarderbos is in 1880 aangeplant, vooral
met grove dennen. Inmiddels heeft er veel spontane
verjonging met loofbomen plaats gevonden. In
het bos staan veel soorten beukenbomen en
zomereiken. Het beheer is erop gericht het bos een
meer natuurlijk karakter te geven. Bijzonder is de
rijkdom aan mossen en er zijn veel cultuurhistorische
sporen, zoals houtwallen en karresporen.

Toon van der Hammen

Gevraagd: vrijwilligers

Bewoners uit dit gebied zijn nauw betrokken geweest
bij de natuurschouw, zegt Pieter. “De vraag van
Natuurmonumenten aan deze groep vrijwilligers was:
kijk nou eens mee. Wat zien jullie gebeuren in onze
natuur? Deze Gebiedsgroepen zijn betrokken bewoners
die graag meehelpen om het beheer te ondersteunen
en inbreng te leveren bij het formuleren van plannen
en wensen. Natuurmonumenten is daar blij mee en wil
bewoners graag op de hoogte houden en meer betrekken
bij wat er in de natuurgebieden speelt. Bovendien, we
kunnen niet alles zelf. We hebben hier inmiddels een
kleine Gebiedsgroep van 13 omwonenden. Zij denken
mee en helpen soms bij uitvoerend werk. Deze groep
kan goed uitbreiding gebruiken. Daarom roepen we
bewoners uit Noordlaren en Midlaren op om zich aan te
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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

"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

BIJ EEN HARTSTILSTAND
TELT ELKE SECONDE

MICHIEL KANON WINNAAR
KERSTPUZZEL

Zoals velen wel weten hangt er sinds 2014 een AED aan
de Groningerstraat waar gelukkig nog weinig gebruik
van is gemaakt.Toen de AED kwam, waren er 10 tot 15
mensen die een AED cursus gingen volgen. Daarnaast
waren er mensen die al konden reanimeren en een
AED bedienen. Een aantal van hen meldde zich aan
bij HartslagNu waardoor je wordt opgeroepen bij een
melding. Je moet je echter jaarlijks registreren omdat je
reanimatiediploma anders verlopen is. Dat weet blijkbaar
niet iedereen waardoor er steeds minder mensen in
Midlaren geregistreerd staan en de kans op slagen ook
steeds kleiner wordt! We hebben in de zomer ook al een
oproep gedaan en toen hebben zich drie mensen weer
aangemeld, super!

We kregen veel enthousiaste reacties op de kerstpuzzel
in het vorige nummer. De goede oplossing was: kerstfeest
en daarmee wint Michiel Kanon een dinerbon van maar
liefst 100 euro van La Vita è Bella, dat de oorspronkelijke
prijs daarmee heeft verdubbeld.

Hier volgen de oplossingen:

De afgelopen jaren werd er om de twee jaar een
herhalingscursus gegeven, HartslagNu is nu overgegaan
naar een jaarlijkse herhalingscursus. Graag willen
we opnieuw de oproep doen aan iedereen om een
cursus te volgen óf om je aan te melden als je al een
reanimatiediploma hebt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hogenbirk (hoge berk)
Tolhuisweg
Noordma
Lagerhuis
Spooktocht (tomaat = sp)
Dorpsfeest (r in d op s = dorps; e=t lezen als eist)
Bloemert
Glasvezel
Grensgeval
Meerzicht

Ook al is Midlaren klein, het is belangrijk dat er
voldoende mensen zijn die kunnen reanimeren en
aangemeld zijn bij HartslagNu. Op dit moment zijn er 7
personen aangemeld, dat is feitelijk te weinig omdat niet
iedereen thuis is op elk moment. Aanmelden als je al een
reanimatiediploma hebt kan eenvoudig via HartslagNu,
het wijst zich vanzelf. Als je een cursus wilt doen kun
je je aanmelden via Roeleke Ketelaar: roelekeketelaar@
hotmail.com.
Het is belangrijk dat er meer zijn.
Elke seconde telt!
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POKERFACES, DROGE
WORSTEN EN CORONA
Sinds december wordt de zolderschuur van Tolhuisweg
13 elke tweede vrijdag van de maand omgetoverd tot
mancave waar tot in de late uurtjes wordt gepokerd.
Een heuse groenvilten pokertafel maakt het allemaal
'net echt'. Er is plaats voor 8 spelers, maar er zijn ook
mannen die alleen voor de gezelligheid komen.

Wil je ook een keer meespelen? Dat vinden we gezellig,
als je tenminste een man bent (sorry dames, jullie hebben
al een leuke WhatsAppgroep). Neem even contact met
me op dan zet ik je in onze appgroep. Daarin wordt de
nieuwe speeldatum steeds aangekondigd, meestal de
tweede vrijdag van de maand. De eerste acht pokeraars
die zich aanmelden, krijgen een plekje aan tafel. Nog
nooit gepokerd? We leren het je in vijf minuten. En als je
het echt niet blijkt te kunnen ... dan heeft de rest alsnog
een prima avond!

De eerste keer dat de pokeravond werd georganiseerd,
hadden alle mannen wat lekkers meegenomen. Henkjan
Loeröp zette een gerookte eend, gemarineerd in whisky
op tafel. Daarnaast hadden we zeven droge worsten!
Ja, we doen niet aan boodschappenlijstjes. Meestal zijn
er twee winnaars en die regelen de volgende keer de
drank. Voor het geld hoef je het niet te doen.

Gertjan van der Meulen

WATEROVERLAST
Wordt er om veel geld gegokt? Nee, want we willen
het graag gezellig houden. Iedereen koopt voor 5 euro
honderd pokerfiches en als je een hele slechte avond
hebt, koop je nog twee of drie keer bij. Oftewel, voor
maximaal 20 euro heb je een heel gezellige avond met
hapjes (sinds die 7 droge worsten is het aanbod wel wat
gevarieerder) en drankjes. De bescheiden inzet neemt
trouwens niet weg dat het er aan tafel af en toe toch
behoorlijk serieus aan toegaat. En naarmate de tijd
verstrijkt, worden de blufs soms wat roekelozer ... maar
durf die maar eens te 'callen'!

Eind februari viel er in korte tijd zoveel regen, dat straten
en opritten her en der blank kwamen te staan. Op de
Tolhuisweg werd een veerpontje in gebruik genomen.

Yahtzee met kaarten

Voor wie niet weet hoe poker gespeeld wordt: het is
eigenlijk een soort Yahtzee met kaarten. Met twee
gesloten kaarten in de hand en vijf open kaarten op
tafel, probeer je de best mogelijke combinatie van vijf
kaarten te maken. Soms is dat een grote straat of full
house en als je nog meer geluk hebt een four of a kind.
Omdat er verschillende biedronden zijn, wint lang niet
altijd degene met de beste hand.
De pokeravond van afgelopen maart was nog net
voordat dit soort bijeenkomsten werden verboden in
verband met corona, maar voor Goede Vrijdag werken
we aan een online oplossing. Dan pakken we thuis ons
eigen biertje en zoeken een pokersite waar we met de
Midlaarder mannen terecht kunnen. Houseparty app
erbij en dan kijken we wel hoe het uitpakt.
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BERICHT VAN DE
DORPSFEESTCOMMISSIE

KEIK! DE KUNSTHOEK

Soms zit het mee ... en soms zit een commissielid
met lichte tegenzin een stukje te schrijven voor het
Kabinet, omdat het nieuws deze keer niet zo leuk is.
De oudpapiercontainer behoort (hopelijk tijdelijk) tot het
verleden, zoals u eerder in dat Kabinet heeft kunnen
lezen.
Gelukkig hadden we het paasvuur nog. Want dat was
tenslotte vorig jaar niet doorgegaan op last van de
gemeente in verband met de droogte. We konden dit
jaar de omzet goed gebruiken en we keken ernaar uit.
We hadden de vergunning binnen, een mooie plek op
het land van Michiel Kanon en plannen om dit jaar het
snoeiafval tegen een vrije gift te laten storten, zodat
we een flinke bult zouden kunnen bouwen. ‘Niels on
wheels’ zou met de trekker langs de deuren om mensen
te helpen. De mensen die op de zaterdagen in het veld
zouden helpen bouwen waren gereserveerd, net als
het barpersoneel. We waren er klaar voor en hadden er
vooral veel zin in!
En toen bleek vorige week dat de gemeente ook dit
jaar geen paasvuur toe zou staan. Met een meer dan
legitieme reden, de bescherming van ieders gezondheid.
We hebben daar alle begrip voor, desalniettemin stemt
het ons niet vrolijk.

Normaal gesproken zou er komend jaar weer een
Keik!Midlaren Kunstroute zijn. Maar omdat het dit jaar
ook het dorpsfeest is hebben we besloten Keik! een jaar
uit te stellen en dit jaar onze diensten, in het kader van
de kunst, aan te bieden aan de Dorpsfeestcommissie.
Het dorpsfeest krijgt op het sportveld een festivalachtig
karakter. Wij willen graag de kunsthoek gaan verzorgen
samen met jullie. Als eerste willen we graag een pop-upexpositie gaan inrichten met kunst van alle Midlaarders
die ook maar enigszins kunstzinnig bezig zijn.
Bij deze dan ook de oproep aan iedereen die beelden,
schilderijen, gedichten, installaties of wat dan ook voor
kunstzinnigs maakt, om één van je (zelfgemaakte)
kunstwerken ten toon te stellen tijdens de zaterdagmiddag
van het dorpsfeest.
Voor het regenscenario gaan we natuurlijk iets regelen
voor de kunstwerken die dat niet kunnen hebben.
Graag je opgave doorgeven voor 1 juni aan keikmidlaren@
gmail.com zodat we weten op hoeveel kunstwerken we
kunnen rekenen.
Daarnaast willen we met iedereen uit het dorp die daar
zin in heeft, een gezamenlijk kunstwerk gaan maken.
Hoe dat er precies uit gaat zien is nog geheim maar
het is de bedoeling dat er een tastbare, kunstzinnige
herinnering ontstaan aan het Dorpsfeest 2020.
We kijken uit naar een gezellig, tof, gezamenlijk en
kunstzinnig dorpsfeest!

Dorpsfeest

Gelukkig is er ook nog goed nieuws. De voorbereidingen
voor het dorpsfeest zijn in volle gang. Er is door de
commissie en verschillende subcommissies al uren
vergaderd, de tent is gereserveerd en het driedaagse
programma is bijna klaar. Jullie kunnen voor de
zomervakantie een heus festivalprogrammaboekje thuis
verwachten. De donderdagavond starten we met een
spelletjesavond en een open podium. De vrijdag staat
in het teken van de jeugd met een miniplaybackshow,
tentenkamp en kampvuur en op zaterdag zal het
sportveld omgetoverd worden tot een festivalterrein met
allerlei activiteiten voor jong en oud.
Duim mee, zodat we hopelijk tegen die tijd een groot deel
van de narigheid achter ons kunnen laten, en samen
kunnen genieten van de zon, de gezelligheid en elkaar.
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DE MIDLAARDER EN ZIJN
ONDERNEMING: THE END!
Dit keer een speciale en laatste editie over de
Midlaarder en zijn onderneming. Na circa 5 jaar elk
kwartaal een Midlaarder en zijn/haar onderneming te
hebben geportretteerd, komt er een einde aan deze
rubriek.
Min of meer ook noodgedwongen een mooi moment tot
bezinning, want wie interview je nu nog in deze door het
coronavirus getreiterde tijden? Een interview via telefoon
of ander nieuwerwets medium als Skype, Microsoft
Teams en weet ik al wat meer te verkrijgen is? Dat haalt
de essentie van een goed interview weg. Het in de ogen
kunnen kijken van de geïnterviewde, de dingen, die niet
gezegd mogen worden en welke toch uw verslaggever
toevertrouwd worden, de betekenisvolle glimlach … dat
is juist waarom ik het 5 jaar lang gedaan heb.

De toekomst

Wij als redactie van 't Midlaarder Kabinet blijven het
leuk vinden om juist onze inwoners goed te leren
kennen en wanneer het kan ook elkaar te laten leren
kennen. Daarom starten we (als corona het wil) vanaf de
zomereditie 2020 met interviews rond de Midlaarder en
zijn of haar hobby. Het blijkt namelijk dat u met elkaar er
nogal een variatie aan hobby’s op na houdt. Van zingen
in een koor, tuinieren, beeldhouwen tot weet ik veel wat.
Er gebeurt van alles in ons dorp. We hopen op dezelfde
bereidheid tot het meewerken aan deze portretten als
we van de ondernemers gewend zijn. Niemand aarzelde
ook maar een ogenblik.
Denkt u nu terwijl u dit leest: “daar wil ik aan meedoen!”
Dan horen we dat graag, stuurt u een mail naar de redactie
of naar mij (zie colofon voor de juiste mailadressen) en
geef kort aan wat uw hobby is (vrijwilligerswerk mag ook,
da’s vaak ook bijna net zo leuk als een hobby toch).

Tot slot

De ondernemers

Ik herinner me een aantal interviews in het bijzonder. Het
interview met Nico Gorter bijvoorbeeld. Een wereld waar
ik me niets bij voor kon stellen maar me wel zo in kon
verplaatsen omdat Nico het vol passie kon vertellen. Erg
triest dat de plannen van Nico niet meer door hem zelf
verder konden worden uitgevoerd.
Daarnaast natuurlijk de verscheidenheid aan interviews.
Bij mij aan de keukentafel ontving ik diverse middenstanders. Maar ook in het habitat van de ondernemer
zelf werd ik regelmatig ontvangen zoals ook bij Daan
Noort op kantoor, indrukwekkende strips illustreerden
het werk van UNO. Margreet Zandt met haar openhartige interview waarbij ze honderduit vertelde over haar
nieuwe praktijk en de betekenis ervan voor haar als persoon. De ondernemers aan het Zuidlaardermeer, onlosmakelijk verbonden met Midlaren. Telkens als ik een van
hen sprak daalde de rust van het meer op mij neer. Een
slag ondernemers wat leeft van de seizoenen en zich
vasthoudt aan het weer. Hoop voor
hen dat het aankomende seizoen
niet compleet in het water valt door
strenge restricties rond corona.

Ik wil iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de
medewerking aan de interviews. Het was leerzaam,
gezellig en bovenal een voorrecht dat jullie me
allemaal zo open te woord stonden. Niet alleen over de
onderneming maar vooral over jezelf. De persoon achter
de ondernemer.
Uiteraard zijn alle interview terug te lezen op de website
midlaren.net. In het menu ziet u Kabinet en daarna de
nieuwste maar ook het archief. Dit archief gaat terug tot
1965. Misschien leuk om eens een oudje terug te lezen?
Johan van der Helm

In alle gevallen was de openheid en
de enthousiaste bereidheid om te
vertellen van allemaal het verbindende
van de interviews. Bevlogenheid en
een sterke betrokkenheid bij ieder
hun eigen zaak en de wil om erover
te praten. Een boek kan ik inmiddels
schrijven over wat er allemaal niet
in het Kabinet mocht! Maar goed,
uw verslaggever is inmiddels ook de
50 gepasseerd en verwart fictie met
werkelijkheid inmiddels ook zo nu en
dan … dat is dan maar weer goed
ook voor alle loslippige ondernemers.
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EVEN VOORSTELLEN:
PIETER EN DAGMAR
Het zal de meesten niet zijn ontgaan dat het
boswachtershuis weer volop bewoond wordt. We zijn
enorm verheugd dat wij het oude boswachtershuis weer
nieuw leven in mogen blazen. Bij deze stellen wij ons
graag aan jullie allemaal voor.

Ons gezin bestaat uit Pieter, Dagmar, dreumes Guus
(ruim 1,5jr), pasgeboren Toon en trouwe viervoeter Kees.
Pieter is voornamelijk opgegroeid in Haren en omgeving.
Dagmar haar roots liggen wat dichterbij, namelijk in
Annen. Aan het einde van de middelbare school is zij
naar Groningen stad verhuisd. We hebben inmiddels
al bijna 15 jaar ‘verkering’ (waarvan nu 2,5jr getrouwd)
en zijn samen naar Maastricht afgereisd om te gaan
studeren. Pieter de Hotelschool en Dagmar de opleiding
Geneeskunde. Daarna wilden we toch erg graag weer
naar het vertrouwde Noorden, waar wij met veel plezier
in de stad Groningen hebben gewoond.
We gaan altijd erg graag wandelen met Kees, maar
Groningen en omgeving waren we op uitgekeken.
Na de komst van onze eerste zoon begon de Drentse
natuur ons steeds meer te trekken. Toen dit huis te koop
kwam waren we meteen verkocht. Wat een heerlijk
huis, prachtige ligging en rijke historie! We kunnen nog
bijna niet geloven dat we hier echt mogen wonen. Het
bijbehorende jachthuisje maakt het tot een bijzonder
geheel. Ondanks de korte tijd dat wij hier wonen krijgen
we al veel vraag of het huisje gehuurd kan worden. Een
hele begrijpelijke vraag, maar wij gebruiken het huisje
graag voor onze eigen familie en vrienden.
Horecagelegenheden bezoekt Pieter graag in plaats
van erin te werken. Hij is inmiddels een aantal jaren
werkzaam als ondernemer in de maritieme industrie.
Dagmar heeft momenteel zwangerschapsverlof maar is
waarnemend huisarts. Zij heeft de ambitie in de toekomst
een eigen praktijk te starten of er eentje over te nemen.
We hebben zin in het leven in Midlaren. Een enkeling van
jullie hebben we al ontmoet of hebben we kaartjes van
ontvangen. Bedankt voor dit warme welkom. We maken
graag met iedereen verder kennis. Het dorpsfeest dit
jaar is daar een goede gelegenheid voor mochten we
elkaar niet eerder treffen.

Op de eerste foto zie je ons tweeën en hieronder het
geboortekaartje van Toon plus een foto van waarschijnlijk
de meest jonge dorpsbewoner. Tot ziens allemaal en
hopelijk blijft onze omgeving coronavrij.

SPORTIEF WANDELEN
Houd je van een stevige wandeling? Elke 1e zondag van
de maand houden we een sportieve ochtendwandeling.
We starten om 9 uur vanaf De Hoeksteen, Lageweg 45A
in Noordlaren en zijn hier rond 11 uur terug voor een
gezamenlijk kopje koffie. We wandelen mooie, vooraf
uitgezette routes van ca. 7 tot maximaal 10 km. Ervaring
is niet nodig, als je maar goed ter been bent en goeie
schoenen hebt. We lopen stevig door, dus ca. 4/5 km
per uur. Geen honden mee a.u.b. Kosten: € 3,50 per
persoon, inclusief koffie/thee.
Opgave kan t/m de voorafgaande vrijdag. Het gaat door
bij minimaal 5 wandelaars. Bij zeer slecht weer gaan we
niet wandelen. Wij geven dit aan je door of je kunt het
zelf bij ons checken. Opgave bij: Anita Steenbeek 0622365168 of anitasteenbeek@hotmail.com.

Hemelvaart Dauwtrappen

Op donderdag 21 mei gaan we Hemelvaart Dauwtrappen.
We starten dan om 06.00 uur vanaf "De Hoeksteen"
en zijn hier rond 08.00 uur terug voor een gezamenlijk
ontbijt. Kosten: € 8,00 per persoon. Opgave t/m 19 mei.
Het dauwtrappen gaat door bij minimaal 8 wandelaars.
Annet Boekel & Anita Steenbeek
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DE COLUMN VAN GERTJAN
Kleurrijk Midlaren
De ambtenaar van de gemeente Tynaarlo had net een
cursus Lean Green Belt achter de rug en kreeg een
lumineus idee. Hij ging de afvalinzameling optimaliseren!
De routes van de vuilniswagens konden veel slimmer en
soms stond er één zomaar een hele dag niets te doen.
Het moest allemaal veel efficiënter. "Leuk, dan mogen
we aanbesteden!", riep een collega enthousiast. Zij
wilde al veel langer dat het proces van het huis-aanhuis ophalen van huisvuil eens grondig onder de loep
genomen zou worden. Dankzij de aanbesteding werd er
een nieuwe inzamelaar in de arm genomen, die ervoor
ging zorgen dat het ook nog eens heel duurzaam ging
gebeuren. Verschillende afvalstromen voor PMD, GFT
en de rest. Wat? PMD staat voor plastic, metaal en
drinkpakken. GFT voor groente-, fruit- en tuinafval.
We kregen er mooie bakken met gekleurde deksels bij:
groen, grijs en oranje. We moesten ze wel op de goede
manier aan de weg zetten (met de wielen van de straat
af!) want anders kunnen de vuilniswagens ze niet legen.
Nou ja, kleine moeite. De ambtenaar van de gemeente
Tynaarlo zal wel tevreden achterover leunen.
Maar zal hij er ook over hebben nagedacht dat er nu de
helft van de week vuilnisbakken langs de straten in ons
mooie dorp staan? Ik heb mijn persoonlijke afvalkalender
er maar eens bijgepakt (er is ook nog een heuse app) en
ben eens aan het tellen geslagen. In 2020 wordt er op
78 dagen (!) vuilnis opgehaald. En omdat de containers
vaak al de avond tevoren bij de weg worden gezet en
soms pas een paar dagen later weer wordt weggehaald,
denk ik dat die ontzettend lelijke bakken zo'n honderd
dagen per jaar aan de weg staan!
Ik heb begrepen dat de oudpapiercontainer straks niet
meer bij De Bloemert staat. Misschien een leuk idee voor
de gemeente om daar nog een extra ophaaldag voor te
creëren. En laten we er dan meteen een chemicaliënbak
bij doen, wel op een aparte dag natuurlijk.
Waarom is er nou niemand bij de gemeente die bedenkt
wat handig is voor de bewoners in plaats van voor de
ambtenaren? Nu we toch gescheiden inzamelen, zitten
de bakken minder vol en kun je volgens mij prima op één
vaste dag in de week het afval ophalen. De ene week
grijs, de volgende week groen en de derde week oranje.
Heb ik dan niks positiefs te zeggen over die verschrikkelijk
lelijke bakken die het dorpsgezicht week in week uit staan
te vergallen? Jawel hoor: we worden er wel lekker vaak
aan herinnerd dat we op de mooie straten niet harder
dan 30 kilometer per uur mogen rijden. En dat is prima!
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Vijftig bunder
We struikelen door
het open landschap
van dophei en klokjesgentiaan
door bossen omzoomd
en in de verte grote grazers
voor de structuur van de bodem
Hagedissen schieten weg
voor je voeten en een late specht
timmert in een onzichtbare boom
niet ver van de ﬂanken
van het dal van de Drentsche Aa
Karrensporen lopen van Coevorden
naar Groningen, wij nemen
de route van de gegraven
tankgracht uit de laatste oorlog
door de ruige graslanden
En vijftig berken staan roerloos
in december en wachten als wij
op een nieuw voorjaar
foto: Martine Veenhuis
gedicht: Arjen Boswijk

