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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
(4091422 

Dorpsfeestcommissie 
(0508507589 

Gezel ligheidskoor "Lös Zaand" 
( 4031962 

www.loszaand.webklik.nl 

IJsvereniging "Midlaren" 
(0638236691 

Jachtveld "Midlaren" 
(4094133 

Natuur-en Milieuwerkgr. Midlaren 
(4096053 

Toneelvereniging 'T.O.M.1.' 
(4091055 
www.tomimidlaren,nl 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
( 0592-272584 

Natuurplatform Drentsche Aa 
(050-4092837 
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl 

Tennisvereniging Mid-/Noordlaren 
(0638236691 

Sportveld commissie 

Hr. P. den Hengst 
Groningerstraat 36 
9475 PB Midlaren 

Hr. Cor Roos 
Meerzicht 
9475 PG Midlaren 

Mevr. S. van der Haak 
Entinge 63 
9472 XS Zuidlaren 

Esther Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 

Hr. N. Loerop 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 PD Midlaren 

Tineke van Stipriaan 
Duinweg 1, 
9475 PK Midlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27a 

9486 AK Annen 

Hr. Ph. Boucher 
Haasakkers 3 
9475 PJ Midlaren 

Esther Vos 
Haasakkers 2 
9475PJ Midlaren 

Jos Hogenbirk 
joshogenbirk@hetnet.nl 

eosite : www. 

Wijken: 
Achteroet 

Heihazen 

Tolhuisweg 1 

Tolhuisweg 2 

Schuts-/Huttenweg 

Groningerstraat 

't Brinkje 

Plankensloot/Meerzicht 

Emigranten 

Wijkhoofden: 
Esther Vos 

geen wijkhoofd 

geen wijkhoofd 

Ton Kolkman 

Maya Hoogerheide 

Daan Noort 

Rik Timmer 

Cor Roos 

vacature 

0638236691 

050-4095792 

050-4090968 

050-4096133 

050-4090428 

050-8507589 

Colofon: 
Redactieleden: 
Roos Renting 

Groningerstraat 48 
9475 PA Midlaren 
( 050 4095950 

Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
( 050 311 9680 

Anneke Grootoonk 
Tolhuisweg 12 
9475 PG Midlaren 
( 050 309 4397 

Bieneke Mellema 
Groningerstraat 47 B 
9475 PA Midlaren 
( 050 - 409 06 86 

Gertjan van der Meulen 
Tolhuisweg 13 
9475 PD Midlaren 
( 050-4093699 

Penningmeester: 
Gies Lamberts 

Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
( 050 409 2365 

Layout: 
Webmaster: 

Anneke Grootoonk 
Bieneke Mellema 

De redactie houdt zich het recht voor om 
publicatie van ingezonden brieven te wei
geren, indien deze inhoudelijk van aazoda-
nige aard blijken te 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 € 13.- per jaar. 
Het 'Midlaarder Kabinet' is een uitgave 
onder verantwoordelijkheid van de Vereni
ging Dorpsbelangen. 
Bankrekening Het Kabinet: 
Gironummer : 5936732 

Druk PrintProfs 
Burgemeester J.P.Legroweg 100A 
Eede ( 050-534 33 33 

Oud papier 

De volgende vrij
dagen en zaterda
gen: 
1 en 2 november 
6 en 7 december 
3 en 4 januari 

Zelf brengen bij De 
Bloemert !! 

Kopij inleveren 
volgende Kabinet 

voor: 

26 november 

2013 

Graag inleveren per 
post of per 
e-mail naar: 

Midlaarderkabinet 

@gmail.com 

1 

http://www.loszaand.webklik.nl
http://www.tomimidlaren,nl
http://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl
mailto:joshogenbirk@hetnet.nl


:• 

:;«# • > 

Contributiebrief2013 

Beste Midlaarder, 

Graag willen wij, Vereniging Dorpsbelangen Midlaren, u informeren over de 
contributie voor het seizoen 2013. 

Net zoals vorig jaar vragen wij u om de contributie per bank te betalen. Het is veiliger 
en duurzamer om de contributie per bank te betalen. In deze brief staat precies hoe 
u uw bijdrage per bank kunt betalen. 

Middels betaling per bank van de contributie bent u automatisch lid van onze 
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren. Op de jaarlijkse vergadering heeft u stemrecht. 
Daarnaast ontvangt u 1 Midlaarder Kabinet 4 keer per jaar in uw brievenbus 

De contributie 2013 bedraagt € 5,- en dient uiterlijk 1 november 2013 te zijn 
bijgeschreven op onze Rabobank rekeningnummer 1178.19.549 ten name van 
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren te Midlaren, o.v.v. uw naam, adres en 
contributie 2013. 

NB: Vermeld alstublieft uw naam en adres bij de betaling, anders zijn wij heel veel tijd kwijt 
met het uitzoeken welke betaling bij wie hoort ! 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Met hartelijke groet, 

Het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Midlaren, 
Namens deze, 

Roos Renting 
Penningmeester 
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Voorwoord 

In dit herfstnummer van het Kabinet een lezenswaar
dige mix van nieuws, weetjes en achtergronden over 
heden en verleden van Midlaren. Zoals over zangver
eniging Lös zaand die de komende tijd diverse optre
dens heeft en de Vrouwensoos die haar jaarpro
gramma in dit nummer bekend maakt. 
De redactie van het Kabinet is verblijd met de komst 
van een nieuwe redacteur: Gertjan van der Meulen. 
Welkom Gertjan! Eerder dit jaar kwam Bieneke Mel
lema onze gelederen versterken. Zij schreef voor de
ze aflevering een informatief stuk over de historie 
van het Diakonie armenhuis - in de volksmond Lange 
Jammer genoemd. Bijna twee eeuwen terug konden 
minder bedeelden en weeskinderen in dit tehuis met 
werk in hun eigen onderhoud voorzien. Het regiem 
was streng: orde, tucht en godsvrucht. En wie op zijn 
of haar veertiende de grote wereld introk en in be
trekkin- ging, kreeg een jaarloon van 2 gulden en 
een paar klompen! 

In dit Kabinet starten we met een nieuwe rubriek 
'Kinderkabinet'. De eerste aflevering is gevuld met 
stripverhalen en een aanstekelijk leuke mop van 
Lienke van der Meulen. Als je het leest weet je met
een dat Lienke wel van grapjes houdt.. 
Dit keer in het Kabinet een interview met een opval
lend muzikale dorpsgenote: Lotus de Vries, 17 jaar 
jong en onlangs met vlag en wimpel geslaagd voor 
de auditie als altvioliste van het Jeugdorkest Neder
land, een kweekvijver voor jonge, zeer getalenteerde 

musici. Ze speelde viool op haar vijfde en viel toen al op 
wanneer ze met Sint Maarten samen met haar broer en 
zus langs de deuren trok en de sterren van de hemel zong. 
Verder in dit nummer een uitnodiging voor een bezoek 
aan de ALLER zielen TUIN op 2 november van Gea Koop
man en Wim Peters, kunstenaars in Midlaren . Zie de uit
nodiging. 
Op de ledenvergadering van Dorpsbelangen van april j l . 
liet wethouder Assies er al een bommetje over vallen: het 
mogelijk afschaffen van de 30-km zone in de Groninger
straat. Reden voor Rik Timmer en Roos Renting om in de 
pen te klimmen en een helder stuk te schrijven (zie Ge
meentelijk verkeers- en vervoersplan). Misschien, zo zeg
gen zij, is het beter, de vraagstelling 30 of 50 km ook eens 
te benaderen vanuit de problemen/knelpunten die er mo
menteel zijn en samen met dorpsbewoners een discussie 
te voeren over mogelijke aanpassingen en verbeteringen. 
Een prima initiatief en een uitnodiging aan Dorpsbelangen 
om deze handschoen op te pakken. 
Veel leesplezier! 

Redactie van het Midlaarder Kabinet 

Agenda 

2 november 

2-3 november 

12 januari 

Allerzielen Tuin Midlaren 
18.30-21.00 uur 
Atelierroute kunstenaarsvereniging 
VanTynaarlo 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
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• i Buitenhuis "de VEENHORST" 
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E-raall: In t fcAvwmhors tn l 
Website: wvAv.v icnhorst .n l 
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Elk seizoen de .moeite waard 
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Zuidlaren 

Uw partner ¡n doe-het-zelf 

Kerkstraat 7d 
9471 GA Zuidlaren 
4092069 

info@hubozuidlaren.nl 

• I ^ ^ B B M 

1eenk1 
• DOE-HET-ZELF 1 
I VERHUUR 1 

I^^^H^^^H 

¿te Scheve 
Watersport bedrijf 

www. descheve. nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 

be Lanteern is een gezellig, nostalgisch 
bruin Café in Noordlaren, waar u rustig 
een drankje drinkt, eens lekker luncht of 
dineert. Zomers een zonnig terras. 
Middenstraat 2 Noordlaren 
www. de lanteern. nl 

Eetcafé de Lanteern 

Woensdag t/m zondag geopend van 
12.00-23.00 uur.' 

tel. 050-4029890 
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Letterboxen 

De dorpsfeestcommissie 

Wat was het spannend, het letterboxen. Zes fanatieke 
teams struinden zondag 6 oktober het Noordlaarderbos 
door zoekend naar metalen kokers om uiteindelijk het 
woord te raden en de grootse prijzen in ontvangst te 
nemen. Vreemde objecten, die kokers, die sinds kort 
verspreid liggen in het gebied rondom de Veenhorst. 
Ook zo benieuwd hoe letterboxen werkt? Dan was u er 
helaas niet bij. Want hoewel we een aantal gezichten 
gemist hebben, hebben we genoten: een zondagmiddag 
fanatiek spelen in het bos. Er is gezwoegd om de op
drachten gedaan te krijgen waarbij de spanningen soms 
hoog opliepen. Wie wil Immers niet het jaarlijkse dorps-
spel winnen en de jaarlijks te verdelen dorpseer in ont
vangst nemen? Toen de rust terugkeerde hebben we 
onder het genot van een hapje en een drankje gezellig 
bijgepraat met elkaar. 

I 

FîT c* 

f 

De winnaars zijn Peter, Jildou, Arnoud en Marjan. Met 
de boxen zoekende kinderen Linde, Mirthe, Linn en 
Rens. 
Onze volgende bijeenkomst is de traditionele Nieuw
jaarsborrel. We hopen u daar In groten getale te mogen 
ontmoeten! 

Namens de dorpsfeestcommissie 

Hilde van den Berg. 

Dorps

belangen 

OPROEP: 
JE E-MAILADRES VOOR DORPSBELANGEN 

Voor een vereniging als Dorpsbelangen is goed contact 
met "het dorp" een absolute voorwaarde om te kunnen 
functioneren. We hebben dat lang gedaan door het rond
brengen van briefjes, door het schrijven van stukjes voor 
het Kabinet, en door "een praatje te maken met de bu
ren, hangend over de heg". Dat willen we ook in de toe
komst blijven doen. 
Maar, als we eens een keer snel (en voordelig) contact 
willen zoeken met jullie zou e-mail daarvoor heel geschikt 
zijn. 
We zijn dan ook van plan om e-mail te gaan gebruiken 
voor mededelingen, om meningen te peilen en voor uit
nodigingen voor bijeenkomsten en vergaderingen. 
Daarvoor moeten we een bestand aanleggen (en actueel 
houden!) met de e-mail adressen van zoveel mogelijk 
inwoners en oud-inwoners van Midlaren. 

' 
v 

•; 
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• 

: 
4 i 

• 

• 
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l f* * * . 

We vragen daarvoor jullie medewerking. Dat kan door 
een emailbericht te sturen met in de tekst alleen maar je 
naam en adres. Stuur dit bericht naar dorpsbelan-
gen@midlaren.net en je wordt automatisch opgenomen 
in ons ledenbestand. 

DOE HET VANDAAG NOG !! 

Het bestuur van Dorpsbelangen Midlaren 
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Vogeltaarten 

Bieneke Mellema 

Nu de dagen snel korter worden, de temperaturen 
lager en de bladeren beginnen te vallen, wordt het 
voor de vogels ook weer tijd om hun kostje bij elkaar 
te scharrelen en hun vetreserves aan te vullen voor 
de winter zijn intrede doet. Er is een leuke manier om 
de vogels hierbij een handje te helpen, nl. het maken 
van een vogeltaart. Vogeltaarten zijn taarten ge
maakt van frituurvet vermengd met vogelzaad of an
dere toevoegingen. De taarten vormen een waarde
volle voedselbron en zijn een pure lekkernij voor de 
vogels. Bovendien zijn de vogeltaarten erg decoratief 
voor op de tuintafel of een ander plekje in de tuin 
waar je vanuit huis naar kunt kijken. 

Het leuke is dat je de vogeltaarten op een eenvoudi
ge en relatief snelle manier zelf kunt maken, veel leu
ker dan de simpele mezenbolletjes die je in de winkel 
koopt en het is nog goedkoper ook. Hieronder 
wordt het basisrecept van een vogeltaart weergege
ven, op basis hiervan kun je de meest uiteenlopen
de taarten/taartjes maken. Dus ik zou zeggen, laat je 
creativiteit de vrije loop en maak de mooiste taarten 
waar je zelf ook van kan genieten als ze eenmaal bui
ten staan. Je zult zien dat allerlei soorten vogels van 
de taarten zullen smullen, een vrolijk schouwspel 
waar je geen genoeg van kunt krijgen! 

Benodigdheden: 
• ongebruikt zoutloos frituurvet in vaste vorm, 

te koop bij de supermarkt 
• vogelzaad, zonnebloempitten, gepelde pin

da's, cranberry's 
• een bakvorm, tulband en/of allerlei plastic 

wegwerpbakjes (de vormpjes van de Mona-
toetjes zijn favoriet!) 

• kleine cakevormpjes (cupcakes) 
• een pan om het frituurvet te smelten 

Werkwijze: 
Smelt het frituurvet in een pan. Na het smelten kun je er
voor kiezen om de zaden in één keer door het gesmolten 
frituurvet te roeren of het frituurvet in laagjes aan te bren
gen in de bakvorm of plastic bakjes. Wanneer je het frituur
vet aanbrengt in laagjes laatje steeds een beetje vet stollen 
door het bakje een tijdje in de vriezer te zetten, vervol
gens strooi je de zaden op het gestolde frituurvet en giet je 
weer een laagje frituurvet op de zaden dat je weer laat stol
len, net zo lang tot de bakvorm of het plastic bakje is ge
vuld. Deze manier van vullen geeft een heel mooi effect om
dat je duidelijk de laagjes verschillende zaden in de taart 
kunt zien. 

Wanneer het frituurvet goed gestold is haal je de taart uit 
de vriezer en kun je de vorm verwijderen. Dit doe je het 
makkelijkste door de vorm even een seconde of 20 in een 
wasbak met heet water te zetten zodat de vorm makkelijk 
loslaat. 
Zet de taart op een platte schaal of een oude plank en deco
reer deze bijvoorbeeld met doppinda's, rozebottels, cran
berry's, rode sierappeltjes, bessen, stukjes appel en 
vettoefjes of toefjes van aardappelpuree, gedecoreerd met 
een slagroomspuit. 
Het is handig om nu alvast wat verschillende vormen van 
plastic bakjes te gaan bewaren. Deze lenen zich uitstekend 
voor leuke vogeltaartjes. Ook diverse soorten bakvormen 
zijn ideaal, zoals een tulband. Vooral de siliconen bakvorm-
pjes zijn erg geschikt omdat deze zich goed laten verwijde
ren na het hard worden van de taart. 
Het is erg leuk om een vogeltaart samen met de kinderen te 
maken, dus alvast een leuk idee voor de herfstvakan

tie! Bovendien zijn vogeltaarten, geserveerd op een mooie 
schaal of plank, ook zeer geliefde en originele cadeautjes! 
Heel veel plezier met het maken van de taarten en geniet 
ervan, net als de vogels, als zij zich eraan tegoed doen. 
Laten we de vogels de komende winter een handje helpen! 
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BOUWBEDRIJF 

Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092782 
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zeilschool Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 

Het ¡dee is dat wij bij u in de 
buurt blijven. 
Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen 
nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij 
u ¡n de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom ondersteunt de Rabobank 
ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is 
tenslotte ook onze buurt. Dat is het idee! 

! . ü 

Benieuwd naar ons idee hierover? 
Ga naar 
www.rabobank.nl/noord-drenthe 

Rabobank. Een bank met kteeén 

www.rabobank.nl/noord-drenthe Rabobank 

RONDVAARTEN EN BöOTARRANGEMENTEN 

OP HET ZUIDLAARDERMEER 

E N H E T P A T E R S W O L D S E M E E R 

party ships 
and trips 
de Bloemert 3 
Midlaren 
0 8 5 1 5 0 9 7 9 8 I'ü.I.DJ. A AR D.LM E E ü PALE B S. W.OID S E M E EJ 

PflPTT StIIPS&JPIP 

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL 
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De geschiedenis van... 

Het Diakonie Armenhuis 

Bieneke Mellema 

In de zomereditie van 't Midlaarder Kabinet beet De 
Veenhorst het spits af in de rubriek 'De geschiedenis 
van ..." In de herfsteditie staan we stil bij de geschiede
nis van het Diakonie Armenhuis, het vroegere Armen
huis aan de Groningerstraat 34 in Midlaren. 

Het Diakonie Werkhuis 

Het Diakonie Armenhuis werd in 1835 gebouwd in op
dracht van de kerk; een gevelsteen aan de voorzijde 
van het gebouw getuigt hiervan. Door misoogsten en 
strenge winters ontstond er een sterke stijging van de 
voedselprijzen en dit leidde tot grote armoede onder 
de bevolking. Hierdoor nam het aantal behoeftigen 
sterk toe. Met de oprichting van het Armenhuis was 
het de bedoeling dat de door de kerk 'bedeelden' met 
werken in hun eigen onderhoud konden voorzien. 
Het Armenhuis bevatte 10 woon- en slaapkamers, een 
eetzaal, sanitaire ruimten en een werkplaats. In de uit
bouwen aan beide uiteinden van het gebouw bevon
den zich de schuur en stalruimten. 

Voor de dagelijkse leiding van het huis werden een 
'Vader en Moeder' aangesteld; hun orders en bevelen 
dienden strikt opgevolgd te worden, hield men zich 
hier niet aan dan werd men voor 24 uur op water en 
brood gezet. 
In het werkhuis woonden behalve de armen ook kin
deren, wezen en halfwezen. Als bewoner van het 
werkhuis werd je onderworpen aan verplichte arbeid, 
beperking van vrijheid en strenge tucht. Je was vol
strekte gehoorzaamheid verschuldigd aan de Vader en 
de Moeder. Zondags werd je verplicht, onder geleide 
van de Vader of de Moeder, één of tweemaal naar de 
kerk te gaan en als je 's avonds een bezoekje wilde 
afleggen moest je voor negen uur in de avond weer 
binnen zijn want dan was het bedtijd. 

Het weekmenu zag er als volgt uit: maandag paardebonen, 
dinsdag kool en aardappelen, woensdag aardappelen, don
derdag paardebonen, vrijdag kool en aardappelen, zater
dag aardappelen en zondag koolsoep. Voor het avondeten 
was er naast brood drie keer brij en vier keer cichorei. 

M JL l i f. 

De bewoners van het Gasthuis 

De werkzaamheden die de mensen verrichten bestonden 
uit naaien, breien, spinnen, het pluizen van touw, 
het vlechten van biezen matten, het plukken van heide om 
bezems en borstels te maken en alles soorten boerenwerk. 
Er was een moestuin voor eigen gebruik. Om de mensen, 
die het zware werk niet konden doen, ook aan werk te hel
pen kocht men een aantal weefgestellen om Calicot te we
ven, een katoenen stof. De verdiende daghuren en de op
brengsten kwamen ten goede aan de diaconiekas, maar als 
aanmoediging werd een zeer klein percentage als beloning 
uitgekeerd aan degene die het had verdiend. Als de wees
kinderen 14 jaar waren gingen ze in betrekking. Ze waren 
zeer in trek als werkkracht omdat hen door de Vader en 
Moeder ordentelijkheid, zindelijkheid, netheid en gods
vrucht was bijgebracht. Hun 'jaarloon' bedroeg vooreen 
beginnende kracht ƒ 2,00 en een paar klompen, daarna 
werd het ƒ3,00, één paar schoenen en één hemd. 
Door de sfeer van orde, rust en netheid en door deelname 
aan het arbeidsproces leerden de bewoners weer voor 
zichzelf te zorgen en terug te keren naar een zelfstandig 
gezinsleven. 
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W. ALBERTS 
R.NUHOr 

CJ.SUTSEMH 

J . C . n i M M I f l B A 

R.I /RICLIHf i , 

T WIMKEL SUITES 

Eén van de gevelstenen aan de voorzijde van het Werkhuis 
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In de loop der tijd heeft het huis meerdere verbouwin
gen ondergaan. De naam Werkhuis die in de plaats 
kwam van Armenhuis werd vervangen door de vrien
delijker naam Gasthuis. De leefomstandigheden verbe
terden, het regime versoepelde en men werkte alleen 
nog in de boerderij en in de huishouding. 
In oktober 1967 werd het Gasthuis gesloten door de 
voorzitter van de diaconie. Daarmee werd een belang
rijke periode uit het bestaan van de diaconie van de 
Hervormde Gemeente Zuidlaren afgesloten. Op 1 april 
1969 verkocht de kerk het onderhoudsgevoelige pand 
met de grond voor ƒ 20.500,00 waarna het Gasthuis de 
functie van opslagplaats van bouwmaterialen kreeg. 
De scouts hadden er hun onderkomen en het werd 
gedeeltelijk verhuurd. 
De gemeente kocht het historisch waardevolle pand in 
1985 en verkocht het door aan de Stichting Zuidlaar-
der Woningbouw die het ingrijpend verbouwde. Het 
voormalige Werkhuis werd een Gasthuis met een hoge 
cultuur- en architectuurhistorische waarde waarvoor 
veel be' .ngstelling bestond. De voorgevel was de eni
ge muur die overeind bleef, na de verbouwing zijn 8 
woningen in het markante gebouw gerealiseerd die tot 
op de dag van vandaag worden bewoond. 

*T 

In de volksmond werd het markante gebouw ook wel 
'De Lange Jammer' genoemd. Voor deze bijzondere 
benaming is geen aantoonbaar historisch bewijs ge
vonden. Zou het misschien wijzen op het langdurig 
gejammer van al die arme wezen die zuchtten onder 
de zware tucht van het huis? Of zou de titel mede ver
wijzen naar de bijzondere vorm van het langgerekte 
gebouw? 

Literatuur en bronnen: 
Historische Vereniging Zuidlaren, tijdschrift 'De zeven Brin
ken', uitgave nr. 1 2007 
Het geheugen van Midlaren, een Drents dorp in de 20ste 
eeuw, I. Noordhoff en T. Steenhuis 

Hallo nieuwe en oude inwoners van 
Midlaren. 

Hier eens weer een bericht van ons Midlaarder zangkoor 
LösZaand. 
Zo'n 20 jaar geleden hebben de bewoners van Meerzicht 
eens op een dorpsfeest, een paar liedjes gezongen; o.a. 
over Midlaren. 
Ongeveer 4 jaar later stond er een oproep in het Kabinet 
om een shanty koor te vormen voor het komende dorps
feest. 
Er kwam maar één reactie op. Toen werd ik gebeld, of de 
mensen, die toen eerder hadden gezongen, nog weer mee 
wilden doen. Al gauw hadden we 14 zangers bij elkaar. Het 
groeide toen al snel uit, tot een behoorlijk groot gezel
schap en we studeerden met veel plezier een aantal shan-
ty-en zeemansliedjes in. 
Het werd een eenmalig optreden op het dorpsfeest. 
Een aantal van die mensen vonden het erg leuk en die wil
den wel graag doorgaan met het koor. 
Zo werd het huidige Lös Zaand, zoals we ons toen noem
den, geboren. 

Lös Zaand bestaat dus al 15 jaar en we zingen nog altijd 
met veel plezier, hoewel de shanty en zeemansliedjes, niet 
meer op ons programma staan. 
We hebben heel wat jaren in Paviljoen Meerzicht geoe
fend, maar toen Joke de Groot het Meerzicht gebeuren 
verkocht, zijn we uitgeweken naar de Hoeksteen, in 
Noordlaren, waar we lx in de 14 dagen op Donderdag 
avond bij elkaar komen . 
Daar we heel vaak optreden in o.a. bejaarden tehuizen, 
hebben we ons repertoire daar ook enigszins op aange
past. 
Maar ook Engelse, Duitse,Z.Afrikaans en liedjes in het dia
lect staan op ons programma. 
Lös Zaand bestaat op het ogenblik uit 32 leden, die met 
veel plezier met elkaar zingen. 
Er staan voor het komende seizoen al weer 8 optredens 
geboekt en we hopen op nog meer. 
Zo is U weer op de hoogte van het doen en laten van het 
Midlaarder zangkoor... 

[ £,ös 
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Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

n 
i 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren 

050 - 4 0 9 5 9 1 8 
www.bouwbedrijfrnhbakker.nl 

betrouwbaar in bouwen 

* Nieuwbouw / Verbouw * Assistentie bij zelfbouw 
* Onderhoud / Restauratie * Las- en constructiewerk 

á n , d r i n k e n Sc m e e 

M e e r z i c h t 1 , 9 4 6 5 T A M i d l a r e n , t OSO 4 0 9 0 1 3 5 
i n f o @ p a v i l j o e n m e e r z i c h t . n l , w w w . p a v i l j q e n m e e i 

K-DANS dans & theater 
ballet jazz modern basis 
streetdance breakdance 
tap spitzen danstheater 
jeugdtheater werkplaats 
educatie opleiding podium 

K-DANS 
050-4095603 

www.k-dans.ni 
inio@k-dans.nl 

printprofs 

digitaaldrukken - textieldruk - vlaggen 
banieren - reclameborden - geboortekaarten 
trouwkaarten - rouwdrukwerk - buttons 
stickers - belettering - nabewerking - DTP 
borduren van bedrijfs-, en sportkleding 

Burg. J.G. Legroweg 100a te Eelde 
Rijksstraatweg 205 Haren m^á bônu 
050 534 33 33 - www.printprofs.nl 

http://www.bouwbedrijfrnhbakker.nl
http://www.paviljqenmeei
http://www.k-dans.ni
mailto:inio@k-dans.nl
http://www.printprofs.nl
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UITNODIGING 

ALLER ZielenTUIN in Midlaren 
2 november 2013 

Allerzielen is de dag dat de gestorvenen op een bijzon
dere wijze worden herdacht. In Midlaren willen wij in 
een sfeervolle tuin, de inwoners van Midlaren en andere 
belangstellenden de mogelijkheid geven om hun ge
dachtenis te vieren. U komt te voet en volgt, aangeko
men in de tuin een route. In deze route smelten gebrui
ken uit verschillende culturen samen. 
Zo wordt het Islamitische gebruik om op de sterfdag iets 
goeds te doen voor een ander uit naam van de overle
dene, hier vertaald naar een donatie voor een goed doel 
in een schaal met water, waarbij u de mogelijkheid 
heeft een wens uit spreken. Natuurlijk is er gelegenheid 
om een kaarsje te branden voor uw dierbare(n) en een 
gedicht of wens achter te laten. 
Speciai.. aan Midlaarders vragen wij een voorwerp, wel
ke voor u een speciale betekenis heeft, uit hun eigen 
huis of tuin achter te laten. Deze voorwerpen tezamen 
zullen 'de Ziel van Midlaren' anno nu verbeelden. 

Adres tijdelijke Allerzielentuin: 
Heiveen 3, 9475PH Midlaren 
Open op zaterdag 2 november van 18:30 tot 21:00 uur. 

Volleyballers van de vermaarde jaarlijkse strijd op het 
sportveldje hoorde ik zeggen: 
'Zonder bezieling zou zo'n evenement een flauwe hap 
zijn'. Midlaren heeft dus een ziel. 
Waaruit bestaat die ziel nog meer? In de prachtige boe
ken 'Het geheugen van Midlaren' (Ineke Noordhoff, Tru
dy Steenhuis) en 'Vijfduizend Jaar Overleven op de rand 
van de Hondsrug' (Marianne van Albada) is veel te vin
den over de ziel van toen. Hoeveel anders is de ziel van 
nu? 

Over de makers van de zielentuin 
Gea Koopman 
Dat het initiatief voor een zielentuin van Gea komt is 
niet verwonderlijk. Gea en haar man Jan hebben een 
tuin die al veel bezieling heeft, is grotendeels gelegen op 
een heuvel (stukje oude hondsrug) en een dal, staat vol 
met karakteristieke jonge en oude bomen en heeft 
prachtige doorkijkjes. Haar werk als beeldend kunste
naar heeft veelal betrekking op leven en dood. Soms 
balanceert ze daarbij op de rand als ze bijvoorbeeld van 
botjes van dood gevonden dieren een nieuwe, tere we
reld, weet te creëren. Haar Allerzielen project in Gronin
gen was succesvol en werd in 2011 uitgeroepen tot 
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'Beste jeugdinitiatief van de Gemeente Groningen'. In 
november 2012 nam de KRO een item van deze viering 
op in het live Tv-programma 'Ode aan de Doden'. 

Wim Peters 
Verbonden voelen met de natuur, bijvoorbeeld met het 
landschap rondom Midlaren, is een onuitputtelijke inspi
ratiebron. Hazen, vogels, mensen, hun bestaan roept be
schouwingen op over het leven, over verhoudingen, 
overeenkomsten en tegenstellingen. De natuur brengt 
mij en ons in contact met emoties, gedachten en gevoe
lens over de essentie van mijn en ons bestaan. In mijn 
werk ben ik op zoek naar manieren om de essenties van 
het bestaan in een eigen beeldtaal vast te leggen. Struc
turen van natuurlijke gegevenheden, het gedrag van 
mensen en dieren, bieden bij het zoeken houvast en zijn 
tevens inspiratiebron. 

Atelierroute 
Kunstenaarsvereniging 

VANTYNAARLO 
2 en 3 november 2013 

Op 2 & 3 november doen Wim en Gea tevens mee aan de 
Atelierroute van de Kunstenaarsvereniging VANTYNAAR
LO. Samen met Mare Sliedrecht, die dan haar nieuwe 
atelier open stelt, is dit een mooie gelegenheid om ken
nis te maken met de kunst uit Midlaren. De ateliers zijn 
op beide dagen geopend van 12 tot 17 uur. 
De folder met routekaart is te downloaden van de site: 
www.kunstenaarsvantynaarlo.com (onder het kopje 
agenda). 

Start- en oriëntatiepunt is: 
Brainport, Havenstraat 6 te Zuidlaren 

http://www.kunstenaarsvantynaarlo.com


Midlaarder Kabinet herfst 2013 

Slagerij D e Buurderij 
Vogclzaiigsteeg 1 5 a 

9479 T E Noordlaren 
050-4063812 

info@slagerijdebuurderij.nl 
www.slagerijdebuurderij .ni 

OPENINGSTIJDEN: 
dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur 

zaterdag 09.00 tot 15.00 uur 

Vlees zoals vlees hoort te zijn ! 

CD 
O 

0) 
o 

O 

www.hethotel.nl/midlaren 
050-4093548. 

Slagerij G.P. I\cers 

Ie klas Rund- en varkensslagerij 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

en 

Á rolpens 
•fr bakjes kanensmeer 
•& bekers rundvet 
& boerenleverworst 
& droge metworst 
ft droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 

M Bouwbedrijf Wolters 

-JL- Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 

Burg. J.G.Lagroweg 100 
9761 TD Eelde 
® 050-409 1297 
Fax. 050 409 1387 

u 

mailto:info@slagerijdebuurderij.nl
http://www.slagerijdebuurderij
http://www.hethotel.nl/midlaren
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Vrijwilligerswerk: 
Wijkhoofd Collecte KWF 

Anneke Grootoonk 

Bij veel mensen roepen de letters KWF tegenwoordig 
tegenstrijdige gevoelens op. Aan de andere kant ster
ven er nog zoveel mensen aan kanker dat het toch niet 
zo kan zijn dat door gekleurde berichtgeving (NRC) en 
1 persoon (Alpe d'HuZes) de bijdrages van het KWF 
aan onderzoeken, zoveel minder worden dat ze niet 
door kunnen gaan ! Want dat kanker een chronische 
ziekte moet worden is toch geen discussie?! 

We gaan in gesprek met Greetje Blom, wijkhoofd van 
de collecte in Midlaren. 
Greetje is 3 jaar geleden door de voorzitter van het 
KWF, John van Peikeren, in Zuidlaren gevraagd om 
wijkhoofd van een aantal wijken, waaronder Midlaren, 
te wor. en. Aangezien Greetje veel mensen met kanker 
in haar omgeving heeft meegemaakt, zei ze hier vol
mondig JA tegen; 'zo kan ik toch nog iets doen!'. 
Haar taak is om ongeveer 8 collectanten 'de straat op 
te sturen' met de bekende collectebus. Ze heeft stra
ten in Midlaren, Westlaren en Zuidlaren onder haar 
hoede. Na afloop van de collecteweek komen de col
lectanten de verzegelde bus bij haar brengen, het geld 
wordt SAMEN geteld en zij draagt het later weer over 
aan de voorzitter van Zuidlaren. 
Op de vraag of collectanten dit jaar last hebben gehad 
van de negatieve publiciteit rondom Alpe d'HuZes 
moet ze helaas toegeven dat de collectanten toch re
gelmatig vervelende reacties kregen. En dat is natuur
lijk intriest voor de collectanten maar vooral ook voor 
de patiënten! 

Jammer hiervan is vooral dat het KWF slechts zijdelings 
bij de organisatie van Alpe d'HuZes betrokken is door 
het geven van subsidie, wat na deze ervaring direct is 
stop gezet. 

De opbrengst in Midlaren was dit jaar 133,34 euro. Dit 
is toch minder dan vorig jaar toen er 161,68 euro werd 
opgehaald. 

Wist u trouwens dat het KWF al vanaf 1949 zich inzet 
voor kankerbestrijding? 
KWF Kankerbestrijding werd opgericht in 1949. Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina ontving bij haar Gou
den Regeringsjubileum in 1948 een 'Nationaal Ge
schenk'. Zij besloot dit bedrag van ruim twee miljoen 
gulden (omgerekend naar de waarde van 2011 ruim 
acht miljoen euro) te bestemmen voor de bestrijding 
van kanker. 

KWF Kankerbestrijding financiert ongeveer 50% van het 
kankeronderzoek in Nederland, het overige deel financiert 
de overheid. Op dit moment investeert KWF Kankerbestrij
ding in ongeveer 350 onderzoeksprojecten. In 2008 be
steedde het KWF 54 miljoen euro aan onderzoek en oplei
ding van onderzoekers. 

KWF 
IV Jr\ ÏV IV EL 9% 

BESTRIJDING 

Iedereen die gedoneerd heeft, hartelijk dank! Greetje har
telijk dank voor jouw inzet! 
En volgend jaar komen we weer bij u langs! 

Tennisclub Midlaren/Noordlaren 

Als je zin hebt om dicht bij huis een balletje te slaan: word 
lid van de Tennisclub Midlaren Noordlaren! 
Op de tennisbanen bij De Bloemert kun je voor €35 het 
hele jaar tennissen. Kinderen voor €20. 
Een keer per week wordt er op een vaste tijd getennist 
zodat er altijd iemand is om mee te tennissen. Vanaf 20 
oktober is dat op zondag tussen 10 en 12 uur. 

Lid worden? Kijk voor meer info op www.midlaren.net of 
mail Esther Vos op Martinesther@kpnmail.nl 

hoveniersbedrljf sants 
onderhoud,bepiant ing 

arjan sants 

midlaren 
schutsweg 46, 
9475 pi 
050,4091512/0615443310 

arjansants@kpnplanet.nl 

12 

http://www.midlaren.net
mailto:Martinesther@kpnmail.nl
mailto:arjansants@kpnplanet.nl


Midlaarder Kabinet herfst 2013 

'Goede muziek gaat zo recht je ziel in.' 

Toon van der Hammen 

Haar muzikale talent is onmiskenbaar. In de kleuterja
ren wist Lotus al precies welk instrument ze wilde gaan 
bespelen, de viool. Vanaf die tijd verliep haar ontwikke
ling als In een snelkookpan. 17 jaar oud is ze nu, een 
mooie, rossige verschijning en ze heeft een duidelijk 
doel voor ogen: hoe word ik een succesvol violiste? Een 
vraaggesprek. 

Het is alweer jaren terug, maar het staat de redacteur 
van het Kabinet nog helder voor de geest hoe Lotus de 
Vries, met broer Nathan en zus Jasmijn op de avond van 
Sint Maarten, gewapend met brandende lampionnen 
aan de voordeur in de Tolhuisweg stonden te zingen. 
Een grote kenner hoefde je niet te zijn om op slag te 
horen dat de drie kinderen de sterren van de hemel 
zongen. Onlangs is Lotus na een auditie aangenomen 
voor het Jeugd Orkest van Nederland, een orkest voor 
de meest getalenteerde jonge musici. 

Weetje nog wanneer het begon met de liefde voor de 
muziek? 
"Ik was vijf. Een meisje in de kleuterklas speelde viool. 
Dat vond ik zo mooi. Ik vroeg meteen aan pappa en 
mamma: mag ik viool spelen? 

Ze hebben even gewacht, want een kind verandert nog 
wel eens van mening. Maar ik wist het meteen en het is 
zo gebleven." 

Denk je dat het in je genen zit datje muzikaal bent? 
"Ja, dat denk ik wel. Maar ergens goed in zijn is vooral 
ook heel veel ontwikkeling. Muziek is mij met de paple
pel ingegoten. We zongen thuis altijd heel veel. We 
waren Vrije school kinderen. Daar wordt veel aan mu
ziek gedaan en gezongen." 

Muziek kan je diep raken. Hoe zit dat bij jou? 
Stralend: "Dat heb ik heel erg. Ik kan er echt helemaal 
in opgaan. Ik heb net een stuk ontdekt, een suite voor 
viool, altviool en strijkorkest. Van Kurt Atterberg. Ro
mantisch, zo klinkt het in ieder geval. Echt heel mooi. Ik 
kan er wel een hele dag naar luisteren. Ik was een keer 
op een masterclass in Hongarije. Een violiste daar 
speelde iets wat zo - bam - recht mijn ziel in kwam. Ik 
moest spontaan huilen. Ik schaamde me kapot. " 

Waarom de altviool? 
"Ik begon op mijn vijfde met viool. Toen ik 10 was ging 
ik bij het HVSO (Haydn voorbereidend strijkorkest). Dat 
is een kweekvijver voor jonge violisten en cellisten. Op 
mijn twaalfde werd ik gevraagd voor het HJSO (Haydn 
Jeugd Strijkorkest). Daar hadden ze erg behoefte aan 
altviolisten. Ik wilde niet meteen kiezen en heb toen 
een tijdje in allebei les gehad, viool dus en altviool. 

W" -<M 

....,, jl 
MBBBÍV • " :'•:•:• 

._••..-. • •:.' 

' t 

'/. m t "'" Á 

\ i 

iSSHB 

addffi 

13 



Midlaarder Kabinet herfst 2013 

De dirigent vond mij een echte altviolist. Toen bleek 
dat het technisch beter was om me in één instrument 
verder te ontwikkelen en dat ik ook nog aanvoerder 
kon worden van de altviolisten, heb ik daarvoor geko
zen. " 

Wat doe je om je talent verder te ontwikkelen? 
"Studeren, studeren, heel veel spelen, thuis alleen, 
maar ook in orkest of kwartet. Vier jaar heb ik in het 
HJSO gezeten. Maar de combinatie met school werd 
teveel om goed te behappen. Toen heb ik een keus 
gemaakt en gestopt met het orkest en ben toen met 
een strijkkwartet bezig gegaan. In de 'Jong talent 
klas' van het conservatorium krijg ik vanaf mijn 
vijftiende 3 tot 5 avonden in de week les, in samen 
spelen, in solospel, in theorie. Het is een intensieve 
voorbereiding op de vakopleiding die ik na de havo 
ga doen op het conservatorium. Ik wil graag een suc
cesvol violiste worden. Belangrijk is dat je je zo snel 
mogelijk ontwikkelt en dat je techniek zo goed wordt 
datje alles kunt spelen watje wilt. En dan ben je er 
nog niet. Want het allermoeilijkste is hoe je iets laat 
klinken, de interpretatie van een muziekstuk. Dat 
weet ik nog niet zo goed, daar worstel ik mee. Nu 
zegt de docent, dit moet hard en dat zachter en dat 
doe ik dan en dan is het goed. Maar om dat zelf te 
goed te doen, dat is de kunst." 

Welke muziek heeft je voorkeur? 
"Ik vind heel veel muziek mooi. En ik speel alles: ba
rokmuziek van Bach en Telemann, uit de klassieke 
periode (Mozart, Beethoven), maar ook de romantiek 
(Mendelssohn, Schubert en Bruch), 20e eeuwse mu
ziek. Ik heb de strijkkwartetten van Sjostakovitsj uit
gevoerd. Provocerende, soms droevige muziek, maar 
zo mooi. En als een stuk wat minder is, dan maak ik 
het wel mooi. Bijzonder vind ik de minimalistische 
muziek van Arvo Parth. Betoverend, je raakt ervan in 
een trance." 

Zing je nog? 
"ja, ik zing heel veel in het schoolkoor. We zijn nu de 
Carmina Burana van Carl Orff aan het instuderen." 

Zie jij een toekomst voor jou in de muziek? 
"Als ik klaar ben met mijn havo, wil ik naar het con
servatorium. Hier in Groningen is het Prins Claus con
servatorium. Daar ben ik nog wel een tijdje zoet mee. 
Daarna wil ik alles doen. Het lijkt me leuk om les te 
geven, als het kan op een conservatorium. Ik wil ook 
graag kamermuziek blijven spelen, dat is altijd leuk. 
Maar het liefst wil ik in een orkest, als aanvoerder. 
Dan heb je een vast inkomen. Ik weet dat het moeilijk 
is om daar in te komen. Daarom is het heel belangrijk 

om die perfectie te trainen. En als ik het echt mag zeggen, 
het allerliefst wil ik in het Amsterdams Sinfonietta. Dat or
kest is echt supergoed. Ik heb er een keer meegespeeld. 
Goede mensen en een erg leuke sfeer." 

Jouw wereld is muziek. Heb je nog tijd voor vriendschap
pen? 
"Als je zoveel met muziek bezig bent, leer je ook veel men
sen kennen. Als ik in de zomer naar een masterclass ga In 
Hongarije of Zwitserland kom ik veel mensen tegen die ik 
ken. Het is net een grote familie. En een hele goeie vriendin 
van me zit in het kwartet waarmee ik speel. Nee, Ik heb ge
noeg vrienden." 
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Gratis schaatsen in Assen 

IJsclub Midlaren biedt haar leden in samenwerking met 
KNSB Drenthe de mogelijkheid gratis te schaatsen op de 
ijsbaan van De Bonte Wever in Assen. 

Zaterdag 19 okt. 17 tot 19 uur Vrij schaatsen voor 
leden 

Zaterdag 23 nov. 17 tot 19 uur Vrij schaatsen voor 
leden 

Maandag 30 dec. 17 tot 19.30 uur 
De alternatieve elfstedentocht voor jeugdleden In de 
leeftijd van de basisschool op de buitenring met medaille. 
De overige leden vrij schaatsen op de binnenring. 

Zaterdag 15 febr. 17 tot 19 uur Vrij schaatsen 

Voorwaarden KNSB Drenthe: 
• Ledenkaart IJsvereniging Midlaren mee (in december 

komt de nieuwe ledenkaart) 
• Handschoenen en mutsen dragen 
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Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: 
Wat heb ik daarmee te maken ? 

Op de ledenvergadering van Dorpsbelangen van april 
j . l . liet wethouder Assies er al een bommetje over val
len: het mogelijk afschaffen van de 30-km zone in de 
Groningerstraat. Want, zo zegt de wethouder: in 30 
km gebieden zijn geen fietspaden. Waarom de Gronin
gerstraat op dit moment dan wel 30km/u is, is ons een 
raadsel. Maar als de borden met 50km/uur weer wor
den opgehangen, zou er dan wezenlijk wat veranderen 
op de Groningerstraat? Reden om ons eens wat meer 
te verdiepen in de achtergronden van het gemeente
lijk verkeers- vervoersbeleid. 

De reden voor de wethouder om de bestaande 30-km 
zone aan de Groningerstraat opnieuw ter discussie te 
stellen is dat de gemeente binnenkort zal beginnen 
met het actualiseren van het Gemeentelijk Verkeers-
en Vervoersplan 2007-2011(GVVP). In dit plan worden 
knelpunten in de verkeerssituatie geanalyseerd, be
leidsuitgangspunten herijkt en maatregelen vastgelegd 
in een uitvoeringsprogramma. Het GWP wordt door
gaans iedere 5 jaar geactualiseerd. 

Verkeerssituatie in Midlaren 
Het fietspad langs de Groningerstraat dateert al van 
voor het Ie GWP uit 1999. 
Met de vaststelling van het laatste GWP (2007) wor
den ook de wegen in ons dorp gecategoriseerd. Voor 
Midlaren houdt dit in dat de wegen in Midlaren vooral 
dienen voor vervoer van en naar de aanliggende wo
ningen. Dit noemt men erftoegangswegen. Voor 
erftoegangswegen geldt dat de wegen buiten de be
bouwde kom 60-km zone worden en de wegen in de 
bebouwde kom 30 km zone. 
Dit in tegenstelling tot gebiedsontsluitingswegen die 
dienen voor regionaal vervoer. Bijvoorbeeld deN386 
van Hoogezand via De Groeve naar Zuidlaren is een 
gebiedsontsluitingsweg evenals de Rijksstraatweg in 
Glimmen/Haren. Tenslotte kennen we nog de zgn. 
Stroomwegen. Stroomwegen zijn grote wegen voor 
doorgaand verkeer buiten de bebouwde kom zoals de 
N34. 

Evaluatie GWP 2007-2011 
In de evaluatie van het GWP 2000-2011concludeert 
de gemeente dat de 30-km zones op zich wel draag
vlak hebben maar dat door de minimale inrichting van 
de meeste van deze zones er nog veel te hard gereden 
wordt. De 60-km zones kunnen op meer draagvlak 
rekenen volgens de gemeentelijke evaluatie. Automo
bilisten houden zich daar beter aan de snelheid omdat 
er minder infrastructurele aanpassingen aan de weg 

nodig zijn. 
In feite staat hier dat veel bewoners ontevreden zijn met 
de 30 km zone omdat de gemeente heeft nagelaten de 
zone in te richten als 30 km zone zodat er nog steeds 
(veel) te hard gereden wordt. 
Om dit probleem aan te pakken wordt van gemeentewege 
de suggestie gedaan om in de toekomst onderscheid te 
maken tussen "echte woonstraten" en zogenaamde "grijze 
wegen": grijze wegen zijn wegen die naast woonstraat ook 
een verkeersfunctie hebben. Voor de echte woonstraten 
blijft 30 km de norm, voor de "grijze wegen" moet een 
compromis gezocht worden tussen veiligheid en leefbaar
heid enerzijds en doorstroming anderzijds. Het is in het 
licht van deze evaluatie dat we de opmerking van wethou
der Assies over de herinvoering van de 50 km in de Gro
ningerstraat moeten lezen. Als het geld ontbreekt voor 
een dure herinrichting van de straat die optimaal rekening 
houdt met veiligheid, woongenot en doorstroming, dan 
kan herinvoering van een 50 km-zone heroverwogen wor
den. 

f 

« 
: 
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Omgeving 
Wat gebeurt er inmiddels in buurgemeente Haren, in het 
onmiddellijke verlengde van de Groningerstraat? Zowel de 
Zuidlaarderweg als de Lageweg zijn volledig 30-60 km zo
ne. In Noordlaren en Onnen heeft een complete herin
richting van de dorpskernen plaatsgevonden om de 30 km-
zone ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Het 
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doel hiervan was natuurlijk de verkeersleefbaarheid in 
de dorpen te verbeteren, onder andere door het door
gaand verkeer tussen Zuidlaren en Haren/Glimmen te 
stimuleren via de N34 te rijden. 

Knelpunten 
Misschien is het beter, de vraagstelling 30 of 50 km 
eens te benaderen vanuit de problemen/knelpunten 
die er momenteel zijn. 

Te denken valt daarbij aan de volgende aspecten 
• Veelvuldig wordt er (veel) te hard gereden in de 

Groningerstraat; 
• Fietsers en voetgangers delen een (smal) fiets

en voetpad. Het aantal recreatieve wielrenners, 
fietsende forensen (electrische fiets) en fietsen
de ouderen is de laatste jaren sterk gegroeid. 
Verder maken wandelaars (De Bloemert, Pieter
pad en andere wandelpaden) in toenemende 
mate gebruik van het fietspad. Niet in de laatste 
plaats is het fietspad verkeerspad en speelruim
te voor buurtkinderen. In combinatie met de 
onoverzichtelijke bochten in het fietspad en het 
tweerichtingsverkeer aan een zijde van de weg 
levert dit soms angstaanjagende situaties op; 

• Er is sprake van aanzienlijke geluids- en trillings-
overlast, van motorfietsrijders (geluid) en van 
zwaar vrachtverkeer (geluid en trilling). 

• Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en 
fietsers ter plaatse van het Hunebedpad en de 
Esweg (scholieren) ontbreken. 

Graag zouden wij in het licht van de bovenstaande op
somming met iedereen van gedachten willen wisselen 
over de knelpunten zoals we die nu ervaren en de mo
gelijke aanpassingen en verbeteringen. Wij hopen dat 
Vereniging Dorpsbelangen in deze bijdrage voldoende 
aanleiding ziet om deze handschoen op te pakken. 

Rik Timmer 
Roos Renting 

• w z *•• 11. 

De Haan Advocaten & Notarissen 
De Haan Advocaten & Notarissen is hét advocaten- en 
notarissenkantoor voor de kritische ondernemer, par
ticulier en overheidsinstelling die een doeltreffende 
juridische oplossing verlangt. 

Met jarenlange ervaring en veel specialistische kennis 
streven onze advocaten en notarissen samen met u 
naar het maximaal haalbare resultaat. 

Full service 
Binnen ons team met 130 medewerkers, zijn alle spe
cialisaties vertegenwoordigd. 
Op een gedreven, persoonlijke en deskundige manier 
verzorgen wij hoogstaand juridisch advies op alle 
rechtsgebieden. 

De Haan Advocaten & Notarissen biedt u een combi
natie van advocatuur en notariaat, alsmede cursussen 
en trainingen. Hierdoor kunnen wij u full service van 
dienst zijn. 

Uw belang is ons maatwerk 
Wij kennen de markt waarin u opereert en de specifie
ke regelgeving. Wij signaleren vroegtijdig belangrijke 
ontwikkelingen en stellen uw belangen voorop. 
U kunt van ons een eerlijk advies op maat verwachten 
over uw kansen, mogelijkheden en obstakels. 

Alleen uw belang telt voor ons. 

Nu ook digitaal fac tureren 

Contact met ons 
Wij zijn gevestigd in Groningen, Leeuwarden, Almere, 
Assen, Zwolle en Hamburg. 

Vestiging Groningen 050 57 57 400 
(hoofdkantoor) 

Vestiging Leeuwarden 058 21 21 075 

Vestiging Assen 0592 43 03 40 

Vestiging Zwolle 038 4217 904 

Vestiging Almere 036 54 60 040 

Vestiging Turfsingel (strafrecht) 050 31 81 344 
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ELKE ZONDAG BRUNCHEN van 11-14 uur 
Wie is er niet dol op: lekker lang brunchen. Een laat ontbijt en een vroege lunch die elkaar ontmoeten. Het is 
al heerlijk om thuis te doen, laat staan bij ons, in Paviljoen Meerzicht; binnen of op ons prachtige terras. 
Genieten met familie en/of vrienden, onbezorgd en op een unieke, rustgevende locatie met uitzicht op de 
prachtige jachthaven en het Zuidlaardermeer. 

Elke zondag kunt u bij Paviljoen Meerzicht tussen 11.00 en 
14.00 komen brunchen Het ideale rustmoment om het 
weekend af te sluiten en/of een stijlvolle en smaakvolle 
invulling van uw verjaardag, jubileum of feestje! 
Of gewoon... een gezonde basis om er weer een week flink 
tegenaan te kunnen! 

De brunch wordt geserveerd op een royaal gevulde étagère, 
dus geen buffet waar u een paar keer in de rij moet staan om 
uw bord vol te scheppen. U krijgt een étagère waarbij u zich 
een weg van onder naar boven eet. Mooie vleeswaren, vis,- en 
eiergerechten beneden, aangemaakte frisse sla, toast en kaas in 
het midden en vers fruit met yoghurt en noten op de bovenste 
etage. Mandje goed brood, onbeperkt koffie/thee plus één glas 
verse jus d'orange of een glaasje bubbels erbij. 

Luxe brunch voor € 21,50 per persoon! 
Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen: mail naar mfó@paviljoénmeerzicht.nl of bel 050 
4090135 tot snel! 

«LTLfJl 
Wmmmm^nmim» 1 1 • I J B J M 

Meerzicht 1, 9475 TA MIDLAREN tel 050 4090135 
vv'ww.pavilioenmeera^ 

meerzicht 
e t e n , d r i n k e n & meer 



Midlaarder Kabinet herfst 2013 

Belangstelling voor zonne-energie groeit 

Toon van der Hammen 

Wie goed rondkijkt, ziet steeds vaker daken met zon

nepanelen. De belangstelling neemt de laatste jaren 

flink toe, ook in Midlaren. Marcel en Gretha aan de 

Tolhuisweg laten sinds deze zomer hun lampen 

branden en de koelkast koelen op eigen stroom, 

tenminste voor een flink deel. Het Kabinet ging eens 

langs om te peilen hoeveel profijt zo'n investering 

oplevert en of installatie simpel in zijn werk gaat. 

Wat waren jullie beweegredenen om zonnecollecto

ren te plaatsen? 

"Wij zijn voorstander van alternatieve energieopwek

king. Als je daar voor bent , mag je er ook wat voor 

over hebben. De tweede reden is financieel. Spaar

geld brengt vrijwel niets op; investeren in zonnecol

lectoren geeft meer rendement. Het mes snijdt dus 

aan twee kanten: het is goed voor het milieu en ook 

nog een mooie belegging." 

Prijs en kwaliteit van de zonnecollectoren lopen flink 

uiteen. Heb je je laten adviseren? 

"We hebben eerst gekeken naar de kleur. Op onze 

zwarte dakpannen wilden we zwarte panelen. Dat 

beperkt meteen de keus. Even hebben we ons licht 

opgestoken bij een grote energieleverancier. Maar wij 

werden niet vrolijk van hun trage manier van werken. 

Via via kwamen we in contact met een klein bedrijf -

Energie-wonen. Binnen twee dagen kwam iemand 

langs. Die berekende aan de hand van de stand van 

het dak hoeveel collectoren nodig waren en wat die 

aan elektra kunnen produceren. De offerte van het 

bedrijf was gebaseerd op een goede kwaliteit zonne

collectoren uit Japan. De berekening van het 

rendement liet zien dat we de investering in circa 

negen jaar zouden kunnen terugverdienen." 

Was de installatie een grote klus? 

'Nee, het was zo gepiept. Half juli zijn ze geplaatst. 

Dat wilden we graag zodat we nog flink van de 

zomerzon konden profiteren. Eerst is in huis een 

omvormer gemonteerd, die wordt aangesloten op 

het net. Daarna kwamen de installateurs die de 15 

collectoren in een halve middag hebben geplaatst en 

aangesloten. Even later kon je al zien dat de 

collectoren elektra leverden. Het ging allemaal heel 

snel en correct." 

Heb je een aangepast contract met de energieleverancier 

zodat je teveel geproduceerde elektriciteit kunt terugleve

ren aan het net? 

"Nee, dat was niet nodig. We waren eerder al overgestapt 

naar Green choice. Die leverancier hanteert gunstige voor

waarden. Op wat we afnemen aan elektriciteit ontvangen 

we 10% korting op de kwh-prijs. En terugleveren aan het 

elektriciteitsnet gaat wel heel eenvoudig. Omdat we een 

oude meter hebben, loopt die gewoon terug als de zon 

schijnt." 

Ging het ook zo simpel met de subsidie? 

"Simpel én snel. Binnen twee weken was de subsidie op 

onze rekening bijgeschreven. Dat bedrag is ongeveer 10% 

van de totale investeringskosten. Prettig was dat de leve

rancier je wegwijs maakt in subsidieland. Via mijn DigiD 

account was de aanvraag in een mum van tijd geregeld. Op 

dit moment is de subsidiepot leeg, maar vanaf begin 2014 

is er wellicht opnieuw geld beschikbaar. Wel handig om van 

tevoren even na te gaan. " 

Heb je al een indruk van de opbrengst? 

"Die komt overeen met de prognose. Naar verwachting zal 

de helft van ons stroomverbruik van de collectoren gaan 

komen. Een grappig gadget is dat je via een app op telefoon 

of ipad precies kunt bijhouden hoeveel minder de co2 uit

stoot is, wat de opbrengst van stroom is en hoeveel het 

financiële voordeel bedraagt." 

Nog een tip voor de lezers? 

"Goed op internet kijken. Daar is veel informatie te vinden 

over dit onderwerp. En we zijn blij dat we bij een klein be

drijf terecht zijn gekomen. Dan zijn de lijnen kort. Nee, ik 

had niet gedacht dat het zo gemakkelijk en snel zou gaan." 
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Neptunusfeest wordt Berend Botje Festival 

Op zaterdag 9 augustus 2014 zal op de zuidoevers van 
het Zuidlaardermeer voor het eerst het 'Berend Botje 
Festival' plaatshebben. Aanvankelijk was het de bedoe
ling het Neptunusfeest zoals dat tot in het begin van de 
jaren '60 jaarlijks gevierd werd weer in ere te herstellen. 
De ouderen onder ons kunnen zich wellicht nog herinne
ren dat dit feest in de jaren '50 een spektakel was met 
demonstraties als waterskiën, toen heel bijzonder, en 
vele andere aan het water gerelateerde optredens. Een 
krantenartikel uit die tijd meldde dat er ondanks het 
slechte weer toch zo'n 6000 bezoekers waren geweest. 

Na de eerste gesprekken kwamen vorig jaar de initiatief
nemers op het idee de naam Neptunusfeest te verande
ren in Berend Botje festival; immers de plaats Zuidlaren 
ontleent zijn bekendheid aan deze grote zeeheld. (Want 
dat was hij. Weinigen weten dat hij op verzoek van de 
Russische Tsaar in de Zwarte Zee menige succesvolle 
zeeslag heeft geleverd tegen de Grieken, Turken en 
Egyptenaren). Inmiddels is er een stichting opgericht, nu 
bestaande uit vier leden, die zich volop bezighoudt met 
het programma en de organisatie van het festival op 9 
augustus aanstaande. De festiviteiten zullen plaatsvin
den rond paviljoen Meerzicht en op het surfveld. Hoe
wel de exacte Invulling van het programma nog niet 

rond is, is al wel duidelijk welke activiteiten zullen plaats
vinden. Er is een'waterspektakel' waaronder een varend 
corso, verder een project verzorgd door de waterscou-
ting, diverse kunstuitingen en vliegerdemonstraties bei
den vermoedelijk met workshops en een slotfeest met 
livemuziek in en rond paviljoen Meerzicht. 

Dat alles dus op 9 augustus 2014, de laatste zaterdag van 
de lagere school vakantie. Het moet een feest worden 
'voor en door de bewoners van de gemeente Tynaarlo'. 
Medewerking en deelname is door het Zernike college 
en een lagere school al toegezegd. Op meerdere plaatsen 
liggen de folders al klaar. Er is een webside: 
www.berendbotjefestival.nl, en een e-mail adres: in-
fo@berendbotjefestival.nl. Wanneer meer nieuws is over 
het programma van 9 augustus, melden wij dat weer in 
het Midlaarder kabinet. 

Cor Roos 
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Gevraagd : 

Enkele vrijwilligers die op 2 november in de tijdelijke zie
lentuin van Midlaren gastvrouw of gastheer willen zijn 
in een deel van de tuin. (zie elders in dit Kabinet) 

Ook zijn we op zoek naar een vioolspeler en een ac
cordeon- of bandoneon speler voor muziek bij nader 
te beschrijven halteplaatsen in de zielentuin. 

Inlichtingen en aanmelden bij: 
Gea Koopman (gekopkunst@gmail.com of 0505261975) 
Wim Peters (peterswr@planet.nl of 0504093746) 
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Vrouwensoos Midlaren 
Programma 2013 - 2014 

Aanvang : 20.00 uur in Paviljoen Meerzicht 

De Vrouwensoos van Midlaren zit niet stil!! Hieronder 
kun je het jaarprogramma lezen. Mocht je denken, dat 
lijkt me leuk en gezellig, nieuwe leden zijn altijd van 
harte welkom! 
Je kunt je aanmelden bij Mevrouw Kanon tel.: 0592-
272584 

Dinsdag 29 oktober 2013 
Lezing NAM 
Een lezing door een medewerker van de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij [NAM] o.a. over de aanleg van 
de gasleidingen die momenteel door ons landschap 
worden gelegd. 

Dinsdag 19 november 2013 
Workshop Bonbons maken 
Vlak voor de Feestdagen gezellig met elkaar de lekker
ste bonbons te maken. 

. 

Dinsdag 17 december 2013 
Kerstbuffet met kadootjes, aanvang 20.00 uur 
Kerstviering! Iedereen neemt een schaal met lekkernij
en mee voor op het Kerstbuffet en een surprise/ 
kadootje voor een nader te bepalen persoon [info 
volgt]. 

Dinsdag 21 januari 2014 
Nieuwjaarsbijeenkomst met workshop Flamencodan-
sen 
Gezellig samenzijn, proosten op het Nieuwe Jaar en 
voor de liefhebbers nog even de voetjes van de vloer 
voor een mini workshop Flamencodansen! 

Dinsdag 22 april 2014 
Jaarvergadering, terugblik & 'spetterende' afsluiting 

Steigernieuws 

Door Roos Renting 
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Dit is al het derde Kabinet dat u, als betrokken lezer, op de 
hoogte brengt van de actuele ontwikkelingen rond de stei
ger bij het surfstrandje aan het Zuidlaardermeer. Voor de 
nieuwe abonnees: het kabinet onthulde in het voorjaars-
nummer dat de steiger op last van de gemeente gesloten 
was wegens Instortingsgevaar na een aanvaring met een 
nooit nader geïdentificeerd object. In het zomernummer 
moesten we u melden dat er harde onderhandelingen op 
het gemeentehuis gaande waren om de benodigde gelden 
voor het herstel vrij te spelen. 

Inmiddels kunnen we u berichten: het is gelukt ! De steiger 
wordt niet alleen hersteld maar geheel vernieuwd. Nog dit 
jaar, zo vernemen wij van een betrouwbare bron uit het 
gemeentehuis, kunnen wij genieten van een vernieuwde 
steiger. Misschien een ideetje om daar de nieuwjaarsre
ceptie te houden met koek en zopie. 

r 
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Tappen maar! 

Anneke Grootoonk 

Argeloos fietsend met de hond zie ik ineens een groe
ne paal opdoemen nabij het hunebed in Noordlaren. 
Wat zou dat zijn, een lantaarnpaal voor late hunebed
bezoekers? Een nieuwe zendmast zodat ook Noordla
ren beter bereik krijgt voor de mobiele telefoons? 
Nee, het blijkt een Ecotap te zijn! Nooit van gehoord 
maar zo te zien kunnen er elektrische fietsen, 
scootmobiels en scooters opgeladen worden. Wat een 
gekke plek, pal naast het fietspad, ver van het bankje 
en de picknicktafel bij het hunebed. 

: 

. 

M ' . • 

Oh, ik zie het al, er zit een zonnepaneel op, die moet 
natuurlijk niet onder de bomen bij het bankje staan! Ik 
kijk es om de paal heen, tja, de scootmobiel zal dan 
toch echt op het fietspad moeten staan of zit er een 
lang snoer aan zo'n oplader? 
Es even vragen aan ervaringsdeskundigen. Nee hoor, 
een snoertje is ongeveer een meter dus hij moet echt 
dicht bij het oplaadpunt kunnen staan, zo wordt mij 
verteld. 
En hoelang doet zo'n oplader erover om op te laden? 
'Nouwww, dat neemt toch zeker een uurtje of acht 
voordat ie weer vol is, beetje afhankelijk van de soort 
accu.' 
Ik zie dat de maximale oplaadtijd bij de ecotap een uur 
is. Hoever kun je daar dan mee fietsen? Dan kun je 
weer 20 km verder, met een beetje mazzel ben je dan 
thuis! 
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Misschien kun je stiekem twee keer op de knop drukken 
(als er tenminste niet ondertussen een file is ontstaan 
doordat je de weg blokkeert met je fiets of scootmobiel)? 

Gelukkig vertelt de site van de Ecotap mij dat 'Door zijn 
indrukwekkende verschijning (4.15 mtr hoog) deze erg 
uitnodigend is en representatief voor de omgeving'. En 
'Omdat er geen externe stroom aansluiting nodig is kan de 
oplaadzull overal geplaatst worden.' 

Daar wil ik nog wel es een boompje over opzetten! 
(Gelukkig is er al wel Iemand gesignaleerd die zijn fiets aan 
het opladen was, geparkeerd op het fietspad ) 

Even voorstellen... 

Wij zijn erg blij dat we hier (sinds augustus) zijn komen 
wonen en genieten dagelijks van de prachtige omgeving 
en de stilte. 
Wij zijn Els Witte en Geert Wilpsta. Onze leeftijd loopt al 
tegen de 60 jaar. 
We hebben samen vijf kinderen in de leeftijd van 32 tot 24 
jaar. Ze hebben allen hun eigen leven en wonen niet meer 
thuis. Ze komen wel graag eens op bezoek. 
Wij komen uit Groningen, waar we acht jaar samen, met 
veel plezier een huis in de Oosterpoort hebben bewoond. 
We wilden toen graag dicht bij de kinderen zijn, die hun 
eigen leven wilden vormgeven. Die noodzaak is nu voorbij 
en kunnen wij weer wat meer aan onszelf denken. Dat 
doen we dus door te kiezen voor dit mooie huis op Tol
huisweg 31 en deze prachtige omgeving. 
We bruisen van energie om de tuin weer meer in te rich
ten naar ons idee. 
Helaas kwam er na vier weken een kink in de kabel, door
dat Els een hersenbloeding kreeg en daar nu van aan het 
herstellen ¡s. We moeten nu alles heel rustig aan doen. 
Normaal gesproken werkt Els vier dagen in de week bij 
PsyQ als coach voor mensen met ADHD en Geert vier da
gen in de week als groepsleerkracht bij de OBS de Feniks in 
Gravenburg in Groningen. We zijn altijd op woensdag vrij 
en vinden het dan heerlijk om dan dingen rondom het huis 
te doen. 
We hopen dat we onze plek hier mogen vinden. De eerste 
indrukken zijn goed en we zijn erg blij met onze buren. We 
hopen ook dat we in de toekomst fijne medebewoners 
mogen worden van dit schitterende dorp en steeds meer 
mensen mogen leren kennen. 

Hartelijke groet van Geert en Els 
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Bomen verwijderen tussen de bebouwing d.m.v klimtechniek en afvangsysteem. 
Snoeiwerk op hoogte ; inkorten van takken , dood hout en klimop verwijderen. 
Onderhoud rieten daken ; alg en mos bestrijding, reparaties en nieuw werk, plaatsen uilenkasten. 
Schoonmaken van dakgoten. 

Dick Frijters, Duinweg 9 , Midlaren , 06-5795 4934. 

Ve^MAV^gheld/vyvetvC&ie/ 

• f A C A M n C D OVERDUIN 
fa. e d r í j f s mak e l a a r s b v 

CASANDER 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

VM-EOG 
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Vakmanschap & 
M o d e r n e a p p a r a t u u r 

voor: 
• Diagnosetest 

• Storing zoeken 
• Aircoservice 

1 •• S c h o k d e m p e r t e s t 
- A P K 
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Tel» 050 -5340612 
. • • . . ' -

A L F R E D B A K K E R 

Haren 
050 5344533 

Tip: geef eens een 
massageverwenbon 
cadeau! 

me** 

Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel 

www.alfredbakker.nl 
,Mb@al&edbakker.nl 

Voetreflexmassage 

Of een combinatie 
van nek, schouder, 
gezicht en hoofd 

Nieuw: 
Faceliftmassage 

V O S 
MASSAGE 

Esther Vos 
Haasakkers 2 Midlaren 
050-3642720 
06-38236691 
www.vos-massage.nl 

B ed/ en/ B reahfa^t B uÂteng^red/ ¡Mo-aralaren/ 
www.benbnoordlaren.nl 

• .... 

Een gastvrije plek in het mooie Groninger dorp Noordlaren. 

Bekijk a.u.b. voor een mooie sfeerimpressie 
het filmpje op onze website. 

I.C.Kroeze-Lamberts 
Lageweg 29A 
9479 TA Noordlaren 
050-4093237/0620615072 
info@benbnoordlaren.nl 
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In memoriam 

Juf Geja 

Voor veel ouders en kin
deren uit Midlaren ¡s Juf 
Geja een begrip. 
Ging je naar de kleuter
school van de Rieshoek in 
Noorlaren, dan kwam je bij 
juf Geja in de klas. En dat 
was voor velen een groot 
plezier en soms zelfs een 
zegen! Want juf Geja liet 
ieder kind ¡n zijn waarde en 
haalde eruit wat erin zat! 
Op 18 augustus is ze thuis overleden en ik blik samen met 
Henk Tlesinga terug op haar, zoals ze zelf zei: Rijke Leven. 
Geja werd in 1943 geboren 'op de Groeve', later verhuis
de ze met haar ouders naar de oude bakkerij Hovius in 
Zuidlaren. Na haar eigen schoolperiode heeft ze eerst bij 
een advocatenkantoor gewerkt maar dat beviel totaal 
niet. De kleuterkweek moest het worden en daar heeft ze 
haar grootste passie gevonden: 'werken met kleuters'! 
Haar eerste baan als kleuterjuf vond ze ¡n Delfzijl. Onder
tussen had ze Henk leren kennen en in 1968 zijn ze ge
trouwd. Toen hun zoon Jeroen in 1972 kwam stopte Geja 
met werken. Maar lang hield ze dat niet vol want ze werd 
gevraagd om projecten te doen voor de Regionale School 
- en Begeleidingsdienst. Dit heeft ze gedaan tot ze in 
1983 op 'Het Hovenhoekje' ging werken. Dit was destijds 
de kleuterschool van Noordlaren. Ondertussen zat Jeroen 
daar al enige tijd op school omdat hij een kleine school 
met aandacht nodig had om zich te kunnen ontwikkelen. 
In 1987 verhuisde het hele gezin van Groningen naar 
Noordlaren. 
Vanaf 1983 heeft Geja met enorme inzet en plezier haar 
vak en passie als kleuterjuf uitgevoerd in Noordlaren. In 
het begin stond de kleuterschool nog apart van de Ries
hoek aan Achter de Hoven maar later is het bij het hoofd
gebouw in gekomen. In 2004 is de kleutervleugel zelfs 
nog uitgebreid met een prachtig lokaal met vide. De laat
ste jaren van haar werkzaam leven waren wat minder 
vrolijk door allerlei veranderingen in de directie en colle
ga's. Daarnaast werden in 2004 kwaadaardige blaaspo-
liepen bij haar geconstateerd. Door de behandeling her
stelde ze hiervan en kon ze na een jaar de (werk)draad 
weer oppakken. In 2008 nam ze afscheid van de Ries
hoek. En geheel in juf Geja haar stijl werd er niet een 
feest voor haar georganiseerd maar gaf zij een feestje 
voor de hele school; het 'IK DANK JULLIE WEL '-feestje 
was een groot plezier voor iedereen. 
Na het afscheid had Geja moeite om haar draai te vinden, 

de school en de kinderen waren haar passie en daar was 
ze altijd voor in de weer geweest. In 2011 heeft ze nog 
twee dagdelen in Haren op OBS de Wissel vrijwillig ge
assisteerd in groep 1 /2. Dit was een gouden greep. Met 
de kinderen werken zonder gedoe! 
Tot in augustus 2012 er toch uitzaaiingen werden ge
vonden. Toen er in april 2013 ook uitzaaiingen in de her
senen werden gevonden is ze nog 5 x bestraald. Daarna 
is het langzaam bergafwaarts gegaan met Geja. Maar 
voor haar was het toch nog een goede periode waarin 
ze heel veel mensen heeft gesproken en vooral ook 
heeft kunnen bedanken voor zijn of haar betekenis in 
haar leven. Op 18 augustus overleed ze op zondagmor
gen. Dat veel, heel veel mensen Geja hebben gewaar
deerd, bleek wel uit de enorme belangstelling tijdens de 
crematie en de gigantische hoeveelheid kaarten die 
Geja tijdens haar ziekte maar ook Henk na haar overlij
den, heeft ontvangen. Op de diashow van de crematie 
die Henk me laat zien, zie ik ook heel veel bekende kin
deren uit Midlaren voorbij komen. Een van de kinderen 
schreef op een kaartje aan juf Geja: 'ik vind het stom 
dat je zo ziek bent en ik mis je erg'. En zo dachten velen. 

Een bijzonder mens en superjuf is heengegaan. 
We wensen Henk en Jeroen veel sterkte met dit gemis. 

Anneke Grootoonk 

Door de overweldigende belangstelling is het 
voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken voor het warme medeleven dat 
wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en na 
het overlijden van 

Geziena Jansje Tiesinga-Hovius 
'Juf Geja' 

Daarom willen we jullie op deze manier be
danken voor de vele bezoeken, bloemen en 
kaarten. Jullie warme belangstelling was en is 
voor ons een grote steun. 

HenkTiesinga 
Jeroen Léon 
Noordlaren, september 2013 
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KIIIERKABIIÍET 
Deze pagina van 't Midlaarder Kabinet is speciaal voor kinderen. Heb jij hiervoor een leuk idee? Bijvoorbeeld een kleur
plaat of een recept voor cupcakes of iets anders lekkers? Of een verhaal, een puzzel, een gedicht, een tekening of een 
grappige mop? Stuur het op naar het Kinderkabinet of gooi het in onze brievenbus! De adressen staan op de eerste 
bladzijde. Deze keer twee stripverhalen en een mop van Lienke. 

¿All Mop aA O.O; 
Een groepje oenen bouwt in een J 
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patatje gegeven en gezegd dat ze 
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Even voorstellen... 

Ray de Vries woont al enige tijd in Midlaren maar is 
nog niet eerder aan u voorgesteld. 
Vorig jaar is hij bij Margreet Sants ingetrokken aan de 
Tolhuisweg dus hoog tijd voor een gesprek. 
Ray is geboren in Indonesië en ¡n '62 met zijn familie 
naar Nederland gekomen. Hij ¡s in de randstad opge
groeid. Na zijn opleiding tot tandtechnicus heeft hij 
zich gespecialiseerd in het kroon-en brugwerk. Daar is 
hij ook zijn eigen bedrijf in begonnen wat hij 17 jaar 
heeft gehad. Daarna begon het te kriebelen en kwam 
hij via zijn grootste hobby (motorrijden) bij het idee 
om iets in de motorwereld te gaan doen. Hij kan echter 
niet sleutelen dus werd het het maken van motorza
dels! Hij volgde een cursus meubelstoffering en heeft 
langzaam de overstap van de kronen naar de zadels 
gemaakt. 
Zo is het ook gekomen dat Margreet en hij elkaar leer
den kennen. Margreet bestelde een zadel bij hem 
In Midlaren is Ray gewoon verder gegaan met zijn ei
gen zadelmakerij. De klanten komen toch van heinde 
en verre (lees van Brussel tot Noorwegen) dus dat 
maakte niet uit. De klanten moeten eigenlijk met mo
tor komen omdat Ray de zadels goed horizontaal op de 
motor wil maken. Hij bouwt de zadels op uit lagen fo
am naar maat en wens van de motorrijder. Daarover 
naait hij dan het dek. In het motorseizoen maakt hij 
ongeveer 5 zadels per week en 's winters 3. Hij kan er 1 
per dag maken, zoveel werk zit erin. 
Speciaal voor zijn bedrijf hebben Margreet en Ray een 
nieuwe schuur neergezet zodat hij een prachtige werk
plaats heeft. 
Hij voelt zich al helemaal thuis in Midlaren. Het aller
leukste vindt hij de schaatsbaan (ook al moest hij eerst 
schaatsen aanschaffen!). Wat hem opvalt is het lawaai 
in het dorp. Overal hoor je grasmaaiers, heggenscha-
ren enz. In Dordrecht was het veel stiller!! 
(Het is de moeite waard om even op zijn web-site te 
kijken: www.rayz.nl) 

; m i 
• 

• 
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De column van Roos 

Knorrende beesten 

Vroeger moest je boeken lezen. Op mijn literatuurlijst 
voor het eindexamen Nederlands van de Hoogere Bur
ger School stond, uiteraard zou ik bijna zeggen, de bun
del van Bordewijk over de onmenselijke bovenmeester 
(Bint) de onmenselijke staat (Blokken) en de onmense
lijke auto (Knorrende Beesten). 

Met Knorrende Beesten heb ik een haat-liefde verhou
ding. Ik kan enorm genieten van het geluid van zo'n 
antieke verbrandingsmotor uit Bordewijk's tijd. Een tijd 
waarin motoren liepen zoals het bij ons mensen past: 
bedaard, hijgend en puffend, een tikje onregelmatig. 
Dat laatste houdt de spanning er in voor de luisteraar. 

Hoe anders is dat tegenwoordig: de hele zomer wordt 
ons dorp overspoeld door venijnig zoemende, brullen
de en jankende hedendaagse beesten. Ik heb me eens 
wat nader verdiept in de oorzaak van al die herrie. Mijn 
bevindingen zijn pijnlijk voor ons allemaal. Het komt 
bijvoorbeeld niet doordat veel oudjes "uit toeren" gaan 
met de auto. En het komt ook niet omdat veel "oudere 
jongens" hun door het thuisfront gefrustreerde balts-
behoefte compenseren door op hun motorfiets in onze 
straat onze geluidsbarrière te doorbreken. Nee, het zijn 
niet "de buitenstaanders", het ergste knorren we sa
men. Onze knorrende beesten heten Husqvarna en 
John Deere, Stiga of Wolf, Stihl en Honda. Elke zonnige 
zaterdag kettingzagen, motormaaien en bladblazen we 
elkaar naar een oorverdovend hoogtepunt. Goed geco
ördineerd, dat gelukkig wel, zodat we er zeker van zijn 
dat we de hele dag en avond niet gestoord worden 
door stilte. Een enkele goddeloze zorgt er voor dat we 
ook op de dag des heren onze portie niet hoeven mis
sen. Deeltijdwerkers en pensionado's vullen de door-de 
-weekse dagen. 

En iedereen, ikzelf evengoed, doet er aan mee. 
Iedereen? Nee, bijna iedereen. 
Er is in dit dorp minstens één tuin waar de heg hand
matig wordt geknipt, waar het gazon handmatig wordt 
gemillimeterd en waar het blad niet geblazen maar ge
harkt wordt. 
Chapeau, Trudy en Dato. 

http://www.rayz.nl
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HIT f Co 
ReglsteraccountanH 
Belastingadviseurs 

Bezoekadres 
Verlengde Hereweg 182 
Postadres 
Postbus 8088 
9702 KB Groningen 

Telefoon 
050-5267101 
Fax 
050-5268737 

e-mail 
info@hutco.nl 
internet 
www.hutco.nl 

i f «WrTlll Hut «& Co is een middelgroot accountantskantoor. 
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal jurist 

i en zo'n 20 medewerkers. Klein genoeg voor een 
persoonlijke benadering van iedere klant en groot 
genoeg voor een compleet dienstenpakket. 

Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Gronin
gen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in 
driedelig grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen 
volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk kunnen bete
kenen. 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detail -
handel, zakelijke 
dienstverleners, ad
viesbureaus, indus
triële bedrijven, trans
porteurs, stichtingen, 
vereni-gingen en vrije 
beroepen. Van ge
renommeerde onder
nemer tot starter. 
Daarnaast zijn we or
ganisaties in de non
profit sector en parti
culieren van dienst. 
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