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Belangrijke adressen en telefoonnummers Colofon

Dorpsbelangen    Ineke Noordhoff
secretaris@midlaren.net   06-45208698

Dorpsfeestcommissie   Carolien Berends
dorpsfeest@midlaren.net   Groningerstraat 41
     9475 PA  Midlaren

WhatsApp-groep    Aanmelden via
Midlaren Preventief   poppema@redcow.nl

IJsvereniging Midlaren   Esther Vos
06-38236691    Dennenlaan 25a
     9471 PH  Zuidlaren

Jachtveld Midlaren   Dhr. N. Loeröp
050-4094133    Tolhuisweg 30
     9475 PG  Midlaren

Natuur- en milieuwerkgroep Midlaren  Dhr. E. Veenstra
050-4096053    Tolhuisweg 27
     9475 PD  Midlaren

Burenhulp Midlaren   Toon van der Hammen
     050-3119680
     toonvanderhammen@xs4all.nl

     Henk Harbers
     050-4095316
     h.harbers@rug.nl

     Itie Hoving
     050-4093714
     iwhoving@hetnet.nl

Natuurplatform Drentsche Aa  Dhr. Ph. Boucher
050-4092837    Haasakkers 3
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl  9475 PJ  Midlaren

Sportveldcommissie   Jos Hogenbirk
joshogenbirk@hetnet.nl

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws in het dorp? Naast 
't Midlaarder Kabinet, de website en Facebook gebruiken we ook 
dorpsmail. Staat u nog niet op de mailinglijst? Stuur dan een bericht 
naar dorpsbelangen@midlaren.net.

Redactieleden:

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

De deadline voor het volgende nummer 
is 21 september.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

31 juli, 1 en 2 augustus
2, 3 en 4 oktober

Zelf brengen bij De Bloemert. De container 
staat er vanaf vrijdag ca. 16 uur. Volle 
dozen, goed stapelen.

Kopij

Oud papier

Website: www.midlaren.net

Dorpsmail

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

En toen stond ie er ineens weer, de oudpapiercontainer. 
Gelukkig maar, want het werd al aardig vol in de schuur.  
We zijn nog steeds in de greep van corona, hoewel die 
iets losser lijkt te worden. We mogen sinds 1 juli weer met 
grotere groepen bij elkaar komen. Het dorpsfeest vieren 
zoals de commissie dat voor ogen had, lukt helaas niet. 
Toch worden er in het laatste weekend van augustus 
allerhande activiteiten georganiseerd. Gelukkig maar!

Op de voorpagina staat 'kapitein' Rik Timmer, die 
over zijn hobby wordt geïnterviewd door Johan in een 
nieuwe rubriek. Heb jij ook zo'n leuke hobby? Of een 
doodgewone? Meld je bij de redactie en wie weet sta jij 
de volgende keer te shinen op de veurste bladzie van 't 
Kabinet.

Op de achterkant staan de 'Mannen van Midlaren'. Nu 
Noordlaren - Midlaren is gecanceld is de voetbalappgroep 
een mannenappgroep geworden. De uitzondering die de 
regel bevestigt is Daniek. Als je zo goed kunt voetballen, 
mag je gewoon in de mannenapp. Heb je een bom 
gevonden, een grote vis gevangen, organiseer je een 
borrel of een voetbaltraining? Via de app houden we 
mekaar op de hoogte. Nog niet in de app? Laat het even 
aan één van de deelnemende mannen weten en we 
voegen je toe.

De redactie heeft deze editie gemaakt zonder bij 
mekaar te komen. Met hulp weer van de verschillende 
commissies in het dorp die hun stukjes elke keer maar 
weer aanleveren. Dank daarvoor!

Redactie Kabinet

AGENDA

28 augustus Midlaarder Jeugdcamping
  Sportveld, vanaf 16 uur

29 augustus Fietstocht: de Koers-Koers
  Sportveld, vanaf 15 uur

29 augustus Sport, spel, springkussen en foto's
  Sportveld, vanaf 15 uur

29 augustus Culinair Midlaren en frietkot
  Sportveld, vanaf 17 uur

GURKTALER, NACHTEGAAL 
EN DE KOERS-KOERS

Het zijn de ingrediënten van een vergadering van de 
sportveldcommissie. Een mooie avond in juni zitten wij 
met z'n vieren - hoe toepasselijk - op het sportveld.
Door alle afgelaste activiteiten in de wereld, hadden 
wij van de sportveldcommissie het even rustig. Maar 
gelukkig doet dat niks af aan onze creativiteit. Met de 
Gurktaler kwamen mooie plannen, grappige anekdotes, 
activiteiten voor jong en oud en nog veel meer op tafel. 

Maar er broedt een vogel in de buurt van het huisje, het 
vermoeden is een nachtegaal. Elke keer als de plannen 
concreet werden, kwam de vogel weer aanvliegen met 
een worm of iets anders in zijn bek. Een uur lang hipte 
hij heen en weer om ons heen, ging parmantig op het 
touw (touwtrekken? ook een leuke activiteit!) zitten. En 
zo werd het gesprek steeds warriger en dat kwam niet 
door de Gurktaler, maar door de vreemde vogel. 

Nou genoeg over dit ... gevalletje je had erbij moeten zijn. 
Desalniettemin wilden wij toch even zeggen dat er dus 
misschien een nachtegaal broedt in Midlaren. Het houdt 
de gemoederen bezig, wellicht dat andere inwoners het 
vogeltje gespot hebben en uitsluitsel kunnen geven? 
O ja en wist u dat er ook een zwarte roodstaart aan 
het broeden is in ons dorp en dat er winterkoninkjes 
uitgevlogen zijn? Nieuwe rubrieken  'Wist u dat' en 'Spot 
de vogel', ik zie mogelijkheden!

Wat er nou uiteindelijk concreet is bedacht? De Koers-
Koers! Houd in ieder geval zaterdag 29 augustus vrij in 
de agenda en later in dit Kabinet meer over de Koers 
door en rond Midlaren op de fiets.

Groet van de sportveldcommissie

Fijne zomer!Fijne zomer!



JAARVERGADERING 
DORPSBELANGEN 2020

In verband met het virus dat rondwaart, heeft 
Dorpsbelangen besloten dit jaar geen jaarvergadering 
te organiseren. In 2019 zijn tijdens de jaarvergadering 
belangrijke zaken geagendeerd waar we hard aan 
werken zoals glasvezel en verkeersoverlast. Daar gaan 
we ook in 2020 mee door. Net als andere zaken het dorp 
betreffende, zoals de herinrichting van de Noordma (het 
dorp wil toegang houden tot het meer om te recreëren) 
en de Omgevingsvisie van de gemeente waarover onze 
mening wordt gevraagd (en ongevraagd geven we die 
trouwens ook). Waar nuttig en gewenst betrekken we zo 
veel mogelijk bewoners. 

De financiële verantwoording is recent door de 
kascommissie (Cor van der Sterren en Winy Verdegaal) 
gecontroleerd en in orde bevonden. Dus daarop 
mag u vertrouwen. Doorgaans gebruiken we de 
jaarvergadering om de kascommissie verslag te laten 
doen van de bevindingen en daarna te danken voor 
hun werk. Dat gaat dit jaar niet. Cor van der Sterren is 
aftredend en niet herverkiesbaar. Winy Verdegaal heeft 
voor volgend jaar een nieuwe compagnon nodig. Graag 
roepen we vrijwilligers op zich te melden bij bestuur.
dorpsbelangen@midlaren.net.

We stellen voor in 2020 met het bestuur op de huidige 
lijn door te gaan. Echter, we hebben drie aftredende 
bestuursleden: Rik Timmer, Gert Poppema en Robert 
Mulder. Alle drie kunnen nog een periode van drie jaar 
herkozen worden. Helaas heeft Rik aangegeven daar niet 
voor beschikbaar te zijn. Hij doet veel voor Midlaren op 
het gebied van verkeerszaken, glasvezel en overleg met 
andere dorpen. Daar blijft hij gelukkig ook nog ‘inzetbaar’ 
– en dat is heel prettig. Maar zijn zetel in het bestuur wil 
hij graag afstaan. Gert en Robert zijn wel beschikbaar 
voor herbenoeming. Om het dit jaar praktisch te houden 
stellen we voor hen te herbenoemen en in 2020 met 
een bestuur met vijf leden door te gaan en volgend 
jaar te kijken of we aanvulling naar zes mensen weer 
wenselijk vinden. In 2021 treedt ook Roos Renting af- 
en die kan dan niet opnieuw gekozen worden. En het 
jaar daarop vertrekt de voorzitter. Dus zoetjesaan wordt 
het tijd om nieuwe bestuurders te gaan opstellen. Ons 
voorstel is om het besluit daarover door te schuiven naar 
het voorjaar van 2021. Ook kunnen we dan ordentelijk 
afscheid nemen van de vertrekkers Rik en Cor en hen 
op gepaste wijze danken voor hun werk. 

Mochten er bezwaren bestaan tegen deze ongewone 
gang van zaken, trek dan aan de bel. Stuur een mail naar 
bestuur.dorpsbelangen@midlaren.net of ga bij een van 
onze bestuurders langs. Doe dat voor 1 augustus 2020. 
We zullen in het volgende kabinet melden of jaarverslag 
en jaarrekening 2019 definitief zijn goedgekeurd.

JAARVERSLAG OVER 2019
DORPSBELANGEN MIDLAREN

Bericht van de voorzitter Herman van Dop: tegen het 
einde van de eerste 'coronagolf' in juni 2020 nu een kort 
en bondig verslag van de gebeurtenissen in 2019.

Ondanks het feit dat het sportveld weer onder water 
werd gezet, zat schaatsen er niet in, we komen - ook 
’s winters -  geleidelijk in een mediterraan klimaat terecht. 
Wel werd de drainage van het sportveld voltooid zodat 
er nu, ook in een natte periode, met droge schoenen 
gevoetbald kan worden. Wat het voetballen betreft: in 
augustus vond weer de jaarlijkse derby plaats tussen 
Noord- en Midlaren. Spannend! Het werd net als in 2018 
een 4-2 overwinning voor Midlaren. Hierna een feest met 
happen en drankjes en als klap op de vuurpijl kon onze 
trots, een eigen vlag van Midlaren, gehesen worden op 
de grens van de twee dorpen alwaar hij het hele jaar 
mag wapperen.

Woning en bedrijf
Wat betreft woning en bedrijf vonden er ook de nodige 
veranderingen plaats. Marian Kooiman heeft de Barn 
verkocht aan haar huurders, Arnjo Koudvuur en Yvonne 
Wijnbergen, die er al geruime tijd als huurders woonden. 
Marian is zelf in het voorhuis blijven wonen. Ook de 
Veenhorst wisselde van eigenaar. Het gebouw werd als 
groepsaccommodatie neergezet tot het enkele jaren 
geleden een woonhuisbestemming kreeg en verkocht 
werd met als nieuwe bewoners Michiel en Annemieke 
met hun kinderen Hasse, Eerke en Bieuwke. 

Aan de Haasakkers 1 verbouwden Anneke en Jan hun 
huis tot een vrijwel energievrije optrek. Ook starten ze 
weer een rustplek voor wandelaars en fietsers. Deze 
faciliteit was verloren gegaan toen Esther Vos vertrok uit 
de Olle Stee. De nieuwe bewoonster, Bieneke Mellema 
startte er een Noorse kledingboetiek met voornamelijke 
prachtige wollen producten. Op het Iemenland werd 
een volledig nieuw huis gebouwd waar Theo Flipsen 
en Ineke Ganzeveld na 3 jaar voorbereidingen eindelijk 
in konden trekken. Verder begroetten we als nieuwe 
bewoners Annelies Stoetman en Ralph Steenbergen op 
Tolhuisweg 21 en Hugo en Annemieke van der Vlist op 
de Schutsweg 34. 

Half mei opende het nieuwe Italiaanse restaurant La 
Vita è Bella zijn deuren. De dorpsbewoners werden 
direct gastvrij en met open armen ontvangen. Net buiten 
ons dorp kreeg de Rieshoek in Noordlaren een nieuwe 
bestemming met allerlei activiteiten van hairfashion tot 
yoga en nog van alles ertussenin. Fijn dat ook wij daar in 
kunnen en mogen participeren.

Op de Schutsweg werd de eerste zorgboerderij gestart 
voor met name beginnend demente bejaarden en 
mensen met een niet aangeboren hersenletsel, zowaar: 
een prachtig initiatief!
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Activiteiten
Wat voor verdere activiteiten vonden er nog plaats? 
Natuurlijk het jaarlijkse volleybaltoernooi, dat gewonnen 
werd door het team van de ijsvereniging. Verder een pre-
dorpsfeest bijeenkomst, enerzijds om ideeën op te doen 
voor het komende dorpsfeest en anderzijds een mooi 
excuus voor een gezellig samenkomen. Het plan is om 
het feest drie dagen te laten duren met het accent op 
activiteiten voor kinderen – als het allemaal doorgaat 
natuurlijk. Verder hadden we in 2019 een spooktocht op 
23 november, de oliebollenborrel op 27 december en 
-  nu inmiddels vast programmapunt - het carbidschieten 
nabij en georganiseerd door de familie Loeröp. 

Joost Hurkmans en Carolien Berends, die tijdens de 
Keik!dagen al zo mooi gezongen hadden in de boerderij 
aan de Groningerstraat, organiseerden een prachtige 
muziekuitvoering met Kerst in het kerkje van Noordlaren.

Wat betreft de activiteiten in het dorp die niet door konden 
gaan: het paasvuur vanwege de droogte en wind en de 
geplande wijnproeverij viel figuurlijk in het water door de 
hoge temperatuur. 

Diverse zaken
Als we evalueren wat er uitgewerkt en ook tot stand 
gekomen is na ons Dorps Belevings Onderzoek kunnen 
we constateren dat een eigen begraafplaats en ook een 
urnenbegraafplaats niet mogelijk bleek. Dit plan is dan 
ook voorlopig in de ijskast gezet. De AED heeft inmiddels 
een plek gevonden bij de ingang van Roos Renting zijn 
terrein en er is een aantal vrijwilligers dat opgeroepen 
kan worden in geval van nood.

Het glasvezelproject is voorspoedig verlopen. Van ons 
dorp tekende 75% voor een aansluiting. Als het goed 
gaat kunnen we er eind 2020 gebruik van maken. 

De verkeersveiligheid en met name de veel te hoge 
snelheden op de Groningerstraat blijven een groot 
probleem. De gemeente heeft nu structureel geen budget 
om de situatie drastisch te veranderen. We zullen zelf 
met houtje-touwtjemaatregelen moeten proberen hier 
iets aan te doen. 

Wat betreft de ontwikkelingen voor de Noordma: deze 
zijn nu in een eindstadium gekomen waarbij ook wij als 
Midlaarders het nodige water bij de wijn hebben moeten 
doen.

Inwoners
Tot afsluiting: één nieuwe in Midlaren geboren 
dorpsgenote: Amber Leonie Loeröp en een viertal 
huidige en ook vroegere bewoners van Midlaren die 
overleden zijn, te weten: Jos Wessels, Arnold Goulmy, 
John Otto en Bouko Kroon. Hun “In Memoriams” kunt 
u terugvinden in de verschillende Kabinetten van 2019. 

Bestuurlijk
In 2019 was de jaarvergadering goed bezet: met 25 

man wandelden we over het Plankenpad en tijdens 
de boottocht werden de jaarstukken goedgekeurd. De 
kascommissie (Ineke Goulmy en Cor van der Sterren) 
gaf penningmeester Robert Mulder het groene licht en 
uit de ‘zaal’ werd een nieuwe kascommissie gekozen 
bestaande uit Cor van der Sterren en Winy Verdegaal. 

In het bestuur van Dorpsbelangen zijn de voorzitter 
(Herman van Dop) en secretaris (Ineke Noordhoff) 
herverkozen.

In principe zitten bestuursleden maximaal drie periodes 
van drie jaar. Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende 
mensen (met na hun jaar van benoeming het jaar van 
herkiezing):

• Herman van Dop, voorzitter 2013 - 2016 - 2019 
(aftredend en niet meer herbenoembaar in 2022)

• Roos Renting  2012 - 2015 - 2018 
(aftredend en niet meer herbenoembaar in 2021)

• Gert Poppema 2014 - 2017 - 2020 
(aftredend en herbenoembaar) 

• Rik Timmer 2014 - 2017 - 2020 
(aftredend en niet beschikbaar voor herbenoeming)

• Ineke Noordhoff, secretaris 2016 - 2019 - 2022 
• Robert Mulder, penningmeester 2017 - 2020 

Financiën
Ook in financieel opzicht heeft de Vereniging 
Dorpsbelangen Midlaren weer een positief resultaat 
geboekt in 2019. Aan het eind van het jaar hebben we 
ondanks het uitblijven van een contributiebrief toch nog 
een bescheiden bedrag weten over te houden aan de 
operationele zaken. Dit resultaat hadden we te danken 
aan een bonus die we hebben ontvangen voor het aantal 
aanmeldingen met een directe investering in het nieuwe 
glasvezelnet. In 2019 hebben we bewust gekozen om 
geen contributiebrief rond te sturen. Dit omdat we in 
de loop van 2019 de manier waarop we boekhouden 
hebben veranderd. Midlaren volgt nu het ‘gewone jaar’ 
van 1 januari tot en met 31 december (in plaats van een 
‘gebroken jaar’) . Binnenkort gaan we de contributie over 
2020 innen. U krijgt daarover een brief. Die contributie 
is dan voor het jaar 2020 en het laatste deel van 2019. 
Daarom is de minimale bijdrage die daarop staat € 12,50, 
maar een hogere bijdrage is welkom.

Onze jaarrekening geeft een overzicht van de lopende 
inkomsten en uitgaven en geeft ook de stand van een 
vijftal reserveringen weer. Twee hiervan zijn in 2019 
volledig uitgekeerd omdat de projecten gerealiseerd 
zijn: het gereserveerde geld voor het Plankenpad en 
dat voor het sportveld. Die ziet u dus niet terug op de 
balans. De details van de jaarrekening zullen binnenkort 
in een financieel verslag te bekijken zijn op de website. 
De jaarrekening is onlangs nog door onze kundige 
kascommissie gecontroleerd en geaccordeerd. 
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NIEUWBOUW 
IN MIDLAREN

Een nieuwbouwwijk in Midlaren? Gelukkig is dat iets 
wat de komende tijd niet aan de orde zal zijn in ons 
dorp. Daarvoor moeten er teveel bestemmingsplannen 
gewijzigd worden. 

Toch zie je her en der een mooi nieuw huis herrijzen, 
soms moet een oud boerderijtje wijken maar in de 
komende periode gaan we vooral mooie ontwerpen op 
lege plekken zien verschijnen. De redactie deed een 
rondje langs de velden.

Een prachtig huis dat al goed zichtbaar is, staat op de 
plek waar vroeger Braso de Brasil stond ( en heel vroeger 
het Ei van Columbus) aan de Groningerstraat of, zo je 
wilt, Plankensloot. Op het bord zie je de andere kant van 
het huis, dat richting het meer staat. Op de achtergrond 
van deze foto zie je de achterkant van het huis nog net 
staan. We hopen in het volgende Kabinet deze nieuwe 
inwoners te mogen begroeten!

Een eindje verderop aan de Groningerstraat staat op 
het terrein waar vroeger garage Hollander zat een groot 
bord dat aankondigt dat er twee huizen gaan komen op 
de plek waar nu het boerderijtje staat en waar de grote 
schuur (erachter) staat. Het bord belooft dat er mooie 
huizen zullen komen, gelukkig zijn schuurwoningen en 
woningen met veel hout helemaal in zodat de nieuwe 
huizen op kunnen gaan in het landschap. 

Als we nog wat verder rijden dan zien we dat op de 
hoek met de Tolhuisweg boer Schuiling de schuur 
achter zijn huis afgebroken heeft (nooit geweten dat 
zo’n sloop zoveel puin kan geven). Het plan is dat er 
een schuurwoning op komt te staan. Ook hier moest het 
bestemmingsplan voor gewijzigd worden en er kwamen 
gigantische kranen aan te pas voordat het überhaupt 
bouwrijp was. Wij mogen alvast de tekening aan jullie 
laten zien, dat belooft wat!  Ze hopen er voor de kerst 
te wonen, op de vraag wat er met de boerderij gaat 
gebeuren, antwoordt boer Schuiling dat hij het nog niet 
weet, verkopen of verhuren.



HUIS MET KNIPOOG

Tussen het rijk aanwezige geboomte tekent zich een 
heuvel af, eentje met een grindgoot steil omhoog. Daar 
bovenuit zie je nog een klein stukje van het dak. Aan een 
boom hangt de vlag van Midlaren. Als je er zo langsloopt 
over de Westert valt nauwelijks op dat daar een huis 
staat. Pas als je er voorbij bent krijg je het in de gaten. 
Wat apart was de gedachte die opkwam. Reden om 
eens een kijkje te nemen. 

Het nieuwe bouwsel mag je gerust bijzonder noemen. 
Door de vorm en het gebruikte materiaal zoals zwerfkeien 
en hout past het vrijwel organisch in het bosrijke 
landschap. Bedenkers van dit onopvallend opvallende 
project zijn Alof Boer, vele jaren eigenaar van deze 
fraaie plek, en zijn dochter Margreet. “Vanaf het begin 
hadden we het plan om het huis vanaf de zandweg zo 
onzichtbaar mogelijk te maken. Dat is goed gelukt, want 
ik hoor geen commentaar van voorbijgangers.” Behalve 
het betonwerk van onderverdieping en de vloeren, is 
alles zelf gebouwd, met daarbij Alof in de hoofdrol, en 
met hulp van Margreet en haar man. Samen hebben 
zij de indeling bedacht, de slaapverdieping half onder 
de grond, het woongedeelte erboven met een ruim 
terras en uitzicht over het meer. Het ontwerp is van 
architectenstudio SKA uit Niekerk.

Met alle rust om je heen krijg je zin om zomaar wat naar 
het water te staren. De vraag is wel of Alof Boer daar zelf 
ooit toe komt. Als hij een credo heeft, dan is dat zeker 
niet stil zitten. Met zijn 76 jaar gaat hij elke ochtend, zes 
dagen per week, aan de slag. Dik een jaar terug is hij 
hier met de bouw begonnen. Het karwei is nu voor 90% 
klaar. Boer is geen man om er veel woorden aan vuil te 
maken: “Ik werk voor mijn plezier, het is mijn hobby en ik 
heb geen druk dat het klaar moet.” Dat plezier, dat proef 
je aan alles. Of het nou gaat over de geschiedenis van 
zijn omgeving, zijn vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer, 
de Uilenwerkgroep of over de bouw, hier is iemand met 
tomeloos veel energie aan het werk, en niet te vergeten 
goeie zin.

Aan de onderzijde van het huis, dat sinds kort van 
dochter Margreet is, heeft hij een royale laag veldkeien 
gemetseld. Daarvan zijn er in de ijstijd massa’s vanuit 
het noorden hier naar toe komen schuiven. Waar deze 
vandaan komen? “Ja, waar niet vandaan? Overal waar 

ik ze maar tegen kwam. Deze komen vaak schoon uit 
de grond. Het is een hoop werk. Maar daar ben ik nooit 
bang voor!” Zonder het woord een keer in de mond te 
nemen, is hij in zijn materiaalkeus aardig duurzaam. 
“Het hout dat op de buitenmuren zit is allemaal lariks. 
Is niet geschilderd, hoeft niet geschilderd. Als het nat 
wordt, is het zo weer droog. Balken komen deels uit 
het oude huisje dat er stond. Veel materialen hadden al 
een eerdere bestemming. Zeker als het niet in het zicht 
komt, kun je dat prima hergebruiken. De muur aan de 
oostzijde waar de grond van de heuvel tegenaan ligt is 

opgemetseld met een brede laag gebruikte grondtegels 
en ander gerecycled materiaal. En de trap is gemaakt 
van een es die hier op het terrein stond en de essenziekte 
kreeg.” Het ziet er allemaal doordacht en goed uit.        
Nu het huis bijna klaar is, is het tijd voor de afwerking 
met een badkamer, keuken, bed en kastenwand. 
Margreet en haar man zijn van hetzelfde slag en doen 
zo veel mogelijk  zelf. Leuk detail: tegen de heuvel is 
een overkapte nis gemaakt om de frituurpan te kunnen 
gebruiken, de vette dampen komen niet in huis.     
Op de vraag wat hem nou het meeste aanspreekt aan 
het eindresultaat, hoeft hij niet lang na te denken: “Dat 
het zo mooi in een heuvel ligt, dat is apart. Je kunt nog 
net zien dat het een huis is. Het is een huis met een 
knipoog. Daar ben ik wel een beetje trots op.”                           
Voor Alof zit het er bijna op, dat wil zeggen het werk hier 
op deze plek. Want  er komt vast nog weer een volgend 
project: “Ja, dat denk ik ook wel. Maar dan ga ik wel meer 
werk uitbesteden.” En na een korte stilte: “En zelf een 
stapje terug doen.”  Hij lacht alsof hij nog niet helemaal 
gelooft wat hij zegt. 
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Baggelgat

Het fraaie meertje waarop de nieuwe woning 
uitzicht biedt heeft nog maar een betrekkelijk korte 
geschiedenis, aldus Alof Boer. “Baggelgat wordt 
het genoemd. Zo’n tweehonderd jaar geleden was 
dit meertje er nog niet. Het was een gebied met 
laagveen. Later is dit door Midlaarders uitgeturfd. 
Het veen werd als modder uitgebaggerd waarna  ze 
het in een raamwerk lieten drogen. Ook in de tijd 
van de Tweede Wereldoorlog met de schaarste aan 
brandstof gebeurde dit nog.”   



VLAG NODIG? DAT KAN!

Ze hangen op vele plekken vrolijk te wapperen; de vlag 
van Midlaren doet het goed. Wil je er ook een hebben of 
is jouw exemplaar zo intensief gebruikt dat hij vervangen 
moet, hieronder lees je hoe dat kan.

De gemakkelijkste weg is dichtbij huis. Dorpsbelangen 
heeft nog een zestal vlaggen van 100 x 150 cm. Dit is 
de kleinst beschikbare afmeting. Wil je daar een van 
hebben dan kun je die bestellen bij Robert Mulder via 
de mail (penningmeester@midlaren.net). Na bevestiging 
kun je de vlag daar ook afhalen.

Wil je de grotere of ben je de zevende belangstellende (en 
dus te laat voor onze restpartij), dan kun je terecht bij de 
Vlaggenindustrie Groningen. Inmiddels hebben we een 
afspraak met hen dat dorpelingen een nieuwe Midlaren-
vlag per stuk kunnen bestellen tegen onderstaande 
prijzen.

Gegevens van onze leverancier:
www.vig.nl (vlaggenindustrie Groningen te Leek)
sales@vig.nl
Prijzen conform afspraak:
100 x 150 cm is € 28,50
150 x 200 cm is € 46,50
180 x 270 cm is € 95,-

We hebben ervaren dat de vlag bij permanent gebruik 
maximaal zeven tot negen maanden meegaat.

EEN CANADESE VLAG

De zon scheen flink op 5 mei. De vlaggen wapperden 
vanwege 75 jaar bevrijding. Die Peter Kielman had 
gehesen aan zijn alternatieve vlaggenstok was wel de 
meest opvallende. Peter: “Mooie vlag. Had ik eerder 
ergens zien hangen en vond het een goed idee. Och ja, 
het zijn wel de Canadezen die het voor mekaar hebben 
gekregen.”

Drenthe werd in april 1945 bevrijd. Dat verliep een stuk 
moeizamer dan de bezetting vijf jaar eerder. De Duitsers 
boden veel verzet. Op 13 april werden Zuidlaren en 
omgeving bevrijd. Het waren vooral Canadese troepen 
die het vuile werk hebben opgeknapt. Inderdaad, goed 
idee, Peter!

(foto: Carla Engelsman)

BUURT-BBQ GRONINGER-
STRAAT GAAT NIET DOOR

Helaas hebben we moeten besluiten om de jaarlijkse 
buurt-BBQ dit jaar geen doorgang te laten vinden. We 
denken dat het niet goed mogelijk is om dit voor alle 
betrokkenen voldoende veilig te kunnen doen m.b.t. 
coronamaatregelen. Ook een passend alternatief is niet 
haalbaar. 

Het is niet anders, laten we zorgen dat we zo nodig 
kleinschalig om elkaar denken. Goede zomer gewenst 
allen!

Hartelijke groet,
Annie Schuiling, Patty Venema en Daan Noort
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VOORTGANG GLASVEZEL

Het kán u niet zijn ontgaan. Er is/wordt door meerdere 
ploegen tegelijk gegraven voor onze glasvezel en het 
gaat snel. Op het moment van schrijven liggen overal 
de lange groene buizen dik en dun, soms als spaghetti, 
langs de weg. Op het moment dat dit Kabinet verschijnt 
is het meeste (misschien zelfs wel al het) graafwerk in 
Midlaren klaar. Uiterlijk eind juli moet al het graafwerk 
in ‘ons’ gebied (De Groeve, Midlaren, Zuidlaarderveen) 
klaar zijn. Ruim een jaar na de aanvang van de 
graafwerkzaamheden zijn de geulen bij ons dan ook 
daadwerkelijk gegraven. Eindelijk zichtbare activiteit dat 
onze glasvezelaansluiting aanstaande is. Maar we zijn 
er nog niet helemaal.

Als het graven klaar is, blaast de aannemer de glaskabels 
door de buizen en maakt hij de huisaansluitingen. 
Ook hiervoor worden meerdere ploegen ingezet. Naar 
verwachting start aannemer Allinq hier na de bouwvak 
mee. Wanneer dat in Midlaren precies plaatsvindt, is 
niet bekend. Aannemer Allinq sluit de woningen aan op 
het glasvezelnetwerk. Maar let op: de dienstaanbieder 
(dus Delta, of Caiway, etc.) zorgt er vervolgens voor dat 
de diensten in huis beschikbaar komen. Afhankelijk van 
de gekozen dienstaanbieder kan dit enkele dagen tot 
weken duren. Zoals het nu lijkt kunnen wij in november 
2020 gebruikmaken van de glasvezelverbinding. Via de 
postcodecheck op de website www.glasvezelbuitenaf.nl 
kunt u volgen wanneer de verwachte opleverdatum  voor 
uw aansluiting is.

Aanleg van weg naar woning
Vanaf de openbare weg gaat de glasvezelkabel naar 
de woning. Hiervoor worden verschillende technieken 
gebruikt. Als u een tuin hebt dan probeert de aannemer 
om hier niet in te graven. Soms is dit wel nodig omdat er 
bijvoorbeeld andere leidingen liggen. Uiteraard laat de 
aannemer uw tuin netjes achter als de werkzaamheden 
klaar zijn.

Aansluiting in de woning
De glasvezelkabel gaat de woning in en de 
glasvezelaansluiting wordt geïnstalleerd. Om de 
glasvezelaansluiting in huis te installeren, maakt de 
aannemer een afspraak met de bewoner. Er wordt een 
klein gaatje onderin de gevel geboord waardoor de 

glasvezelkabel naar binnen gaat. Deze kabel gaat naar de 
plek waar de glasvezelaansluiting wordt geplaatst. Als het 
goed is, is die plek al vastgelegd. De glasvezelaansluiting 
is een klein kastje waarop later de apparatuur van de 
dienstaanbieder, zoals het modem, wordt aangesloten. 
De monteur test de glasvezelverbinding en verzegelt 
hem.

Activering van de 
glasvezelaansluiting
De aannemer activeert de glasvezelaansluiting en dan 
zit het werk van de aannemer er op. Daarna ontvangt 
u van uw dienstaanbieder het installatiepakket om de 
aansluiting en installatie af te ronden. De laatste stap is 
het activeren van de glasvezelaansluiting. Afhankelijk van 
wat u hebt afgesproken, ontvangt u het installatiepakket 
van uw dienstaanbieder binnen drie weken nadat de 
glasvezelaansluiting is geactiveerd. Hierna activeert de 
dienstaanbieder het abonnement. Zorg voor een kleine 
overlap (bijvoorbeeld een maand) tussen de huidige en 
nieuwe provider om te voorkomen dat u zonder signaal 
komt te zitten. Bij de huidige provider hebt u normaal 
gesproken een opzegtermijn van 1 maand.

Glasvezel-ondersteuning
Onze lokale partners (verkopers) in het glasvezelproject 
hebben onder de naam V.I.S.O.N. (Verenigde Installatie 
Service Organisatie Noord) de handen ineen geslagen. 
Het gaat om de PC Service shop in Annen, EP:Gieten 
en Cas at Home en zij bieden ondersteuning bij de 
aansluiting van glasvezel bij u in de woning. Zij leggen 
eventueel bekabeling in de kruipruimte, extra bekabeling 
voor een 2e televisie, wifi, etc. Zij doen dat voor € 25,= 
per 30 minuten, zonder voorrijkosten. De kosten van de 
UTP-kabel zijn hierbij inbegrepen. Zij zijn bereikbaar via: 
0592-820791, contact@vison.support of www.vison.
support. Het is handig om de installatie in huis klaar te 
hebben voordat de provider het signaal in werking zet; u 
kunt dan direct zien of alles werkt.

Aanpassen mailadres
Eerder heb ik al aangegeven dat als u nu een 
e-mailadres hebt dat gekoppeld is aan uw provider, u 
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Midlaren wordt aangesloten op het verdeelpunt in 
De Groeve (zie ook vorig Kabinet). Zo’n verdeelpunt 
wordt een POP (Point of Presence) genoemd. Er 
staat ook al stroom op het verdeelpunt. Alleen de 
verbinding met het landelijke glasvezelnetwerk moet 
nog tot stand komen. Het sluitend maken van deze 
verbinding gebeurt vanuit Spijkerboor via Annerveen 
en Zuidlaarderveen. De verwachting is dat voor de 
bouwvak de verbinding met ‘onze’ POP tot stand is 
gebracht.

http://www.glasvezelbuitenaf.nl 
mailto:contact%40vison.support?subject=
http://www.vison.support
http://www.vison.support
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een ander e-mailadres moet nemen. Geadviseerd wordt 
om een Hotmail of Gmail (of vergelijkbaar) e-mailadres 
te nemen, zodat u later eventueel gemakkelijker van 
provider kunt wisselen zonder opnieuw uw e-mailadres 
te moeten aanpassen.

Extra info over verbinding POP naar woning
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/noordoost-
drenthe/nieuws/de-verbinding-van-een-pop-naar-uw-
huis-hoe-werkt-het 

Rik Timmer

ZIJ LEIDEN DE ZIJLEIDINGEN

Inmiddels houdt het de gemoederen al een aantal jaren 
bezig: de komst van glasvezel in Midlaren. Dankzij 
de niet aflatende motivatie van Rik en Roos zijn de 
plannen in kannen en kruiken, hebben gegadigden zich 
aangemeld bij een provider en was het wachten op de 
eerste tekenen van aanleg. 
Tijdens deze coronacrisis leek de huidige internet-
voorziening bij sommige huishoudens niet geheel 
toereikend voor de enorme toename van te gebruiken 

MB’s. De noodkreten waren op de damesapp te lezen, 
de redding nog niet nabij.

Totdat ik nietsvermoedend bij Haasakkers 2 iemand 
met een oranje hesje een gat zag graven net buiten de 
omheining. Aangezien de buuf op vakantie was dacht 
ik toch maar even poolshoogte te nemen van wat er 
daar gebeurde. "We zijn bezig met het aanleggen van 
de buizen voor de glasvezel", was het antwoord van 
de jongedame in oranje hesje in kwestie. Dat gaf direct 
hoop! Ze moest even aan haar baas vragen hoe het 
verloop van de werkzaamheden eruit zouden zien. De 
baas in kwestie bleek ook een dame. Nou, dat moet toch 
goed komen met die aanleggerij?

Het feit dat twee dames een gedeelte van de aanleg van 
onze glasvezel realiseren; dat is toch stoer en  vraagt om 
een interview.  Ria (de baas) blijkt samen met haar vader 
een bedrijf te hebben: de Jong in Steggerda (vlakbij 
Wolvega). Haar vader had eerst een bestratingsbedrijf 
waar Ria ook al voor hem werkte (als je straatje overhoop 
moet voor de kabel dan leggen de dames die er ook 
keurig weer in). Samen zijn ze ruim een jaar geleden in 
het aanleggen van kabels voor de glasvezel gerold en nu 
runnen ze samen het bedrijf. 
Tessa werkte eerst in de fabriek; dat vond ze maar 
eentonig en gelukkig kon ze destijds bij dit bedrijf aan 
de slag. Dat bevalt beter. De dames zijn het erover eens 
dat het buiten werken, de afwisseling en feit dat je overal 
komt het werk zo leuk maakt. Ze hebben onlangs de 
kabels getrokken in Balloo, Amen, Gasteren en nu dan 
in Midlaren. Het wordt mij duidelijk dat het nog een heel 
(logistiek) proces is, dat aanleggen van onze felbegeerde 
glasvezel.
Feitelijk beginnen deze dames met het proces, zij leggen 
de zijleidingen naar de huizen aan. Tegelijkertijd is er 
iemand van hun bedrijf die met het hoofdtracé aan het 
graven is. Als de zijleiding erin ligt komt er iemand met 
een landmeter die opmeet hoelang de leiding is en waar 
hij precies ligt. Dat is enerzijds voor de clickmeldingen en 
tegelijkertijd worden de dames per meter betaald. Als dit 
er allemaal in ligt dan komt de blaasploeg (ander bedrijf) 
de glasvezels erin blazen en nog weer later komt iemand 
het aansluiten aan je kastje in de woonkamer. 

Dit hele proces staat onder uitvoering van de 
hoofdaannemers Allinq en SCR. Ria is een 
onderaannemer, zij doen maar een deel van het traject. 
Het kan goed zijn dat in een ander deel van Midlaren de 
graafwerkzaamheden en kabelaanleg door een ander 
bedrijf worden gedaan. 

Om even terug te komen op de dames, ze vinden het 
desgevraagd eigenlijk geen zwaar werk, de machines 
moeten het werk doen! En ja, ze krijgen constant 
opmerkingen als ze ergens aan de slag zijn maar 
eigenlijk altijd positief! En nee, ze hebben nog nooit een 
gasleiding geraakt, dat is ongeveer het ergste wat je kan 
overkomen. 

Ze merken dat iedereen in Midlaren blij is met hun komst, 
en zo is het ook: kom maar op die glasvezel!

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/noordoost-drenthe/nieuws/de-verbinding-van-een-pop-naar-uw-huis-hoe-werkt-het
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/noordoost-drenthe/nieuws/de-verbinding-van-een-pop-naar-uw-huis-hoe-werkt-het
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/noordoost-drenthe/nieuws/de-verbinding-van-een-pop-naar-uw-huis-hoe-werkt-het


Alfred Bakker Makelaars is al meer dan 45 jaar de spil in de 
betere woningmarkt in Haren, Groningen en wijde omgeving. 
Alfred Bakker Makelaars biedt duidelijk meerwaarde: gedegen 
en specialistische kennis van de huizenmarkt en hypotheken, 
een uitgebreid lokaal en landelijk netwerk, krachtige 
presentaties, oprecht enthousiasme en een grondige aanpak 
met heldere procedures die zoveel mogelijk zekerheden 
bieden. Alfred Bakker Makelaars heeft woonspecialismen in 
exclusief, landelijk, klassiek en eigentijds wonen ontwikkeld. 
Of u nu een huis wil kopen of verkopen, onze specialismen 
zijn herkenbaar.

DOWNLOAD nu gratis onze Alfred Bakker App in de AppStore 
en blijft op de hoogte van ons nieuwste aanbod!
 
Ons nieuwste Alfred magazine is ook weer digitaal te bekijken 
op onze website. Uiteraard kunt u de glossy ook bij ons 
kantoor ophalen!

Rijksstraatweg 233 | 9752 CA Haren Gn | Telefoon: 050-5344533
info@alfredbakker.nl | www.afredbakker.nl
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JONGE VALKEN  
AAN DE RINGEN

De ladder is al tegen de meer dan 15 meter hoge boom 
gezet. We staan in de tuin van Robert en Joyce Bakker 
aan de Schutsweg. De regen komt gestaag naar beneden. 
Gewapend met een grote boodschappentas schiet Alof 
Boer met flinke vaart de ladder op, gadegeslagen door 
een clubje belangstellenden. De open nestkast van de 
torenvalken bevindt zich in de boomtop. De ladder reikt 
tot de helft van de stam, daarboven moet hij het zonder 
stellen. Alof klautert als een jonge circusacrobaat van 
tak naar tak. Boven aangekomen maakt hij foto’s van het 
nest, stopt de vier jonge torenvalken in zijn tas, en zakt 
weer af richting de begane grond. 

Vader, moeder en de kinderen torenvalk staan intussen in 
de alarmstand en laten krijsend van zich horen. Zo’n klus 
is niet vrij van risico, horen we van Jan Doevendans die 
de jonge roofdieren even later op tafel legt en meet wat 
er maar te meten valt. Hij vertelt dat ooit een volwassen 
roofvogel een oog uit pikte van een man die de kuikens 
uit het nest eventjes dacht mee te kunnen nemen. 

De jongen die nog maar een week of twee uit het ei zijn, 
zijn al met een flinke groeispurt bezig.  Hoeveel prooien 
ze intussen hebben verorberd vermeldt de historie niet, 
maar als ze straks het nest verlaten om uit te vliegen 
hebben ze elk zo’n 55 muizen naar binnen geschrokt. 
Doevendans, in het dagelijks leven ecoloog bij de 
gemeente Groningen, is een gediplomeerd ringer. 

Stuk voor stuk haalt hij de kuikens uit de tas tevoorschijn 
en bekijkt hun conditie en hoeveel dagen ze oud zijn. 
Hij weegt ze en meet ook de lengte en vleugelbreedte. 
Van elke vogel noteert hij de gegevens, waarna hij een 
gecodeerde ring om de poot van het dier aanbrengt met 
daarop de naam van het Vogeltrekstation. Deze instantie 
beheert alle gegevens, ook die later over de geringde 
vogels binnen komen. Veel belangstellenden willen zo 
min mogelijk  van het tafereel missen en staan dan ook 
behoorlijk dicht om hem heen. Corona is even ver weg.    

Wat is nou eigenlijk de zin van het ringen? Kort gezegd 
dit: geringde vogels zijn individueel herkenbaar. Door 
onderzoek van geringde exemplaren kom je achter een 

heleboel gegevens, bijvoorbeeld waar de dieren zich 
vestigen, hoe ze zich verspreiden, welke trekroutes 
eventueel worden gevolgd, hoe trouw ze zijn aan partner 
en nest, hoe oud ze worden en of de aanwas voldoende 
is om de sterfte te compenseren. 

Als het ringen klaar is, verdwijnen de kuikens opnieuw in 
de tas en worden ze teruggebracht naar hun verblijf in de 
boomtop  en verenigd met hun torenvalkouders.   
             

         



DE MIDLAARDER EN ZIJN 
HOBBY: RIK TIMMER

Deze keer een nieuwe rubriek in 't Midlaarder Kabinet, 
maar met een vertrouwde opzet en dezelfde verslaggever.
Ik ga op zoek naar een Midlaarder en zijn of haar hobby 
dan wel vrijwilligerswerk. Het criterium is eigenlijk simpel: 
alles wat de Midlaarder doet en bezighoudt zonder er 
wat mee te verdienen. Er zijn - zo is gebleken - talloze 
Midlaarders met leuke, vreemde, unieke of gewone 
hobby’s, interesses en vrijwilligerswerk. Deze eerste 
keer interview ik Rik Timmer, ons nieuwe redactielid,  
over zijn vrijwilligerswerk op en rond de reddingsboot 
van Lauwersoog.

Wie is Rik Timmer?
Eerst een korte introductie voor wie Rik onverhoopt 
nog niet kent. Rik is inwoner van Midlaren sinds 1994. 
Wonend aan het Hunebedpad is hij al jaren actief in 
het dorpsleven. Meermalen bestuurslid geweest van 
Dorpsbelangen, Wijkhoofd van het Brinkje geweest, 
zitting hebbend in de Glasvezelcommissie, de 
Dorpsfeestcommissie enzovoorts en nu dus het ultieme 
bereikt: redactielid van 't Midlaarder Kabinet.

Rik is geboren in de stad Groningen maar in zijn kindertijd 
al snel verhuisd naar Haren. Daar woonde hij tot hij het 
ouderlijk huis verliet. Hij volgde de HTS in Leeuwarden 
en deed de studie Verkeerstechniek. Hij werkte daarna 
eerst een tijd bij een klein gespecialiseerd bureau in 
verkeerstechniek en kwam daarna terecht bij Sweco 
(voorheen de Grontmij). Zijn werk betrof alles wat te maken 
heeft met verkeersstromen en verkeersmodellen (in 
eigen woorden van uw verslaggever: dat de boel zo goed 
mogelijk doorstroomt en het er ook nog eens praktisch 
en netjes bij ligt). Grotendeels zijn de opdrachtgevers 
overheden zoals gemeentes en provincies. Rik werkte 
onder andere aan de Zuiderzeelijn, de verdubbeling van 
de N33 maar ook veel op en rond Lauwersoog en daar 
begint ons verhaal over Riks nieuwe passie.

Reddingsboot Lauwersoog 
de Gebroeders Luden
En toen ging Rik met pensioen … Een zwart gat werd 
het allerminst zo concludeerde ik al snel toen Rik met 
passie over zijn nieuwe tijdverdrijf begon te vertellen. 

Een nieuwe wereld zo formuleert Rik het zelf.
Vooraf moet u nog weten dat de familie van Rik sinds 
bijna een eeuw een huisje bezit op Schiermonnikoog. 
Dan kom je nog wel eens bij het Lauwersmeergebied. 
Daar ligt al tijden een reddingsboot met de naam van 
een aannemersbedrijf: de Gebroeders Luden. Op de 
website www.gebroeders-luden.nl kunt u van alles te 
weten komen over deze boot en wat er zoal allemaal 
te doen is maar in het kort een stukje historie van deze 
boot in het Kabinet:

De reddingboot Gebroeders Luden is één van de 5 
boten van het type Carlot. De Gebroeders Luden is 
een zelfrichtende reddingboot en meet 21 bij 4 meter. 
Zij is in 1965 gebouwd op de werf van de Gebroeders 
Niestern te Delfzijl, en is bekostigd uit het legaat van de 
heer J.W.A. Luden n.a.v. het verdrinken (21 juli 1924) van 
diens broer Hendrik in de Noordzee. Zij kwam in 1965 in 
de vaart op het station Oostmahorn als opvolger van de 
legendarische zelfrichtende reddingboot Insulinde. De 
voortstuwing gebeurt door middel van twee 8-cilinder 
Kromhout-motoren type 8TS117. Toen in 1969 de 
Lauwerzee werd afgesloten is de Gebroeders Luden 
naar Lauwersoog verhuisd. In 1996 werd een snellere 
reddingboot op Lauwersoog gestationeerd en werd de 
Gebroeders Luden met twee zusterschepen verkocht 
aan de IJslandse reddingmaatschappij(ICE-SAR). Na 
9 jaar IJsland kwam de Gebroeders Luden terug waar 
zij hoort, op Lauwersoog. In 2006 werd de Stichting tot 
Behoud opgericht en de Gebroeders Luden aangekocht 
van de KNRM. Met in de KNRM-periode 967 geredden 
en in totaal 40 dienstjaren nu met pensioen.

Sinds 2016 is de Gebroeders Luden varend monument. 
Deze status wordt toegekend door het FENV (Federatie 
Varend Erfgoed Nederland). Via het lidmaatschap van de 
ORG (Oude Redding Glorie) is de Stichting aangesloten 
bij het FENV. Hiermee behoort deze legendarische 
reddingboot tot de grootste collectie varend erfgoed ter 
wereld.

Rik heeft sinds een halfjaar zitting genomen in het bestuur 
met als doel de pr te verzorgen. En bij wie ben je dan 
beter af dan bij 't Midlaarder Kabinet, zo zal Rik gedacht 
hebben. Rik heeft al jaren een bijzondere fascinatie voor 
de boot. De boot lag er vaak bij de overtocht naar Schier 
en Rik wilde er graag eens mee op pad. Hij verzon er 
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een aanleiding bij en bleef zo 25 jaar in dienst bij Sweco 
zodat hij dit jubileum kon aangrijpen om met zijn team 
collega’s met de boot weg te kunnen gaan. 

Beroepshalve had Rik meermalen contact gehad met 
mensen van de stichting en toen de gelegenheid zich 
voordeed schreef Rik een heuse sollicitatiebrief voor een 
plek in het bestuur. Een assessment was niet nodig voor 
deze job maar binnen een week na aantreden mocht Rik 
met de boot meedoen met een oefening van de KNRM 
van Schiermonnikoog. Er was een nieuwe schipper 
die het slepen wilde oefenen en de Luden is natuurlijk 
een gewillig oefenobject waardoor Rik al een week na 
zijn aantreden in de gure novembermaand aan boord 
stond. Inmiddels heeft hij het geschopt tot Opstapper. 
Regelmatig wordt er bemanning gezocht voor de boot 
om bijvoorbeeld uit te varen voor een asverstrooiing of 
voor een zeehondentocht of men kan zelfs met de boot 
uitvaren naar de Engelsmanplaat voor yoga.

De sfeer onderling in de stichting is hands-on, zo 
omschrijft Rik. Leuke mensen, geen poeha. Elke dinsdag 
wordt er aan de boot gewerkt en wie wil en kan doet 
mee, maandelijks is er een bestuursvergadering. Dat 
Rik helemaal uit Midlaren komt deert niet, de vrijwilligers 
komen overwegend uit de regio van Lauwersoog maar 
ook uit de rest van het Noorden.
Leuke anekdote is nog dat Rik op een dag de boot van de 
haven van Lauwersmeer naar Groningen moest helpen 
varen en daarvoor zijn vrijdagse wandelafspraak moest 
afzeggen. U moet weten dat Rik elke vrijdagochtend om 
10 uur met een groep van ongeveer 8 personen een 
kilometer of 12 wandelt: buiten zijn, beweging maar ook 
koffie drinken zijn daar de credo’s. Tijdens de vaartocht 
liepen er twee dames van de wandelclub langs het 
Reitdiep. Toen Rik ze in de gaten kreeg, werd de boot aan 
de kant gelegd en kwamen de wandelaars aan boord en 
voeren mee naar de stad. Waarom deze wandelaars ook 
de wekelijkse wandelafspraak hadden afgezegd is uw 
verslaggever vergeten te vragen ...

Waarom deze hobby?
Waarom ga je na je pensioen niet lekker als zzp'er nog 
2 dagen in de week wat afbouwen? Wat is er mis met 
postzegels verzamelen? Waarom ga je niet biljarten? Al 
deze vragen pareert Rik met de woorden: “Ik wil samen 
met mensen iets nuttigs en leuks doen en aan het eind 

van het jaar kunnen terug kijken en zeggen dat je iets 
bereikt hebt.”

Daarom is Rik ook altijd maatschappelijk betrokken 
geweest naast zijn werk. Van medezeggenschap tot de 
kanoverenging en alles wat hij in Midlaren heeft gedaan. 
Daarom past deze hobby juist zo goed bij hem. 

Tot slot
De stichting bestaat bij de gratie van legaten en donateurs. 
Maar leuker lijkt het me om je geld uit te geven en er 
wat (of Wad) voor terug te krijgen toch? Daarom kun je 
ook gebruik maken van de boot. De asverstrooiing zou ik 
persoonlijk tot het laatst bewaren maar een dagtocht op 
het Wad of een naar eigen inzicht in te vullen dag(deel), 
er is van alles mogelijk. Zie hiervoor de website of vraag 
Rik. Een Kabinet Sauvignon op het Wad? Wie weet?

Johan van der Helm
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EVEN VOORSTELLEN: 
WIEBE EN SHAMIRA

Sinds oktober 2019 zijn we de nieuwe bewoners 
van Groningerstraat 45, ons eerste huis! Wij hebben 
onze studententijd in Groningen achtergelaten en zijn 
neergestreken in Midlaren. En dan direct een groot 
project; een klushuis waar wij dan ook in onze vrije uren 
druk mee bezig zijn. Met hulp van handige familie en 
kennissen proberen we het huis de komende jaren ons 
eigen te maken. Het huis biedt veel mogelijkheden en we 
zitten dan ook vol met ideeën.

Wiebe (30) is werkzaam als werktuigbouwkundig 
ingenieur bij een carrosseriebedrijf in Uithuizen. Hier 
maken ze o.a. trailers voor gekoeld transport. In zijn vrije 
tijd is Wiebe veel in zijn garage te vinden die vol staat
met minitrekkers en machines. Shamira (26) werkt als 
psycholoog en onderzoeker in Assen en heeft de ambitie 
om hierin door te leren/specialiseren. In haar vrije tijd 
vindt ze het leuk om te koken en lezen en is ze niet vies 
van luieren ;) Samen vinden we het lekker om te tuinieren, 
eten/borrelen en gaan we graag naar Ameland.

OUD PAPIER 

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de 
oudpapiercontainer terug te krijgen naar Midlaren. We 
hebben o.a. Virol benaderd. Virol kent de afspraken 
binnen de gemeente Tynaarlo op het gebied van oud 
papier en recycle-subsidies en helpt ons daarbij.

Helaas is de kiloprijs van oud papier nog steeds erg 
laag en daarom is de container in ons dorp niet een 
vanzelfsprekendheid. We hebben met Virol het volgende 
afgesproken: we gaan een proefperiode aan: tot eind 
2020 om de maand een container. En alleen als wij als 
dorp meer dan 2000 kilo per keer kunnen realiseren, 
is het sap het persen waard en gaan we door met het 
inzamelen van oud papier. Indien we NIET de gewenste 
2000 kilo (een volle container) halen dan zal het 
inzamelen van oud papier stoppen. Het is belangrijk dat 
we volle dozen in de container zetten en goed stapelen. 
Via deze weg nogmaals het verzoek om achterom te 
kijken wanneer je je oud papier hebt gebracht.

Afgelopen inzameling in juni was de container op vrijdag 
al voor een derde vol en zaterdag einde van de dag 
ramvol. Meerdere dorpsgenoten hebben geholpen in 
de container zo goed mogelijk te stapelen, zodat er nog 
meer bij kon. Goede work-out kunnen we melden en 
nog gezellig ook! Het goede nieuws is dan ook dat we in 
juni de 2000 kilo hebben gehaald! Volgens de weegbrug 
zaten we op 2240 kilo!

Data oudpapiercontainer
Aankomst container op vrijdag rond 16.00 uur

Vrijdag 31 juli,  zaterdag 1 en zondag 2 augustus
Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober
Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 december
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GEEN DORPSFEEST, WAT NU?

Deze zomer helaas geen dorpsfeest gezien alle 
maatregelen rondom corona. Hoe nu verder? Zodra 
er meer duidelijkheid is, zal de dopsfeestcommissie 
iedereen berichten in een volgend Kabinet. Echter, 
als het goed is, heeft het hele dorp het weekend van 
29 augustus geblockt in de agenda. Daarom heeft 
een groep Midlaarders besloten om dit weekend een 
aangepast programma te organiseren. Met als doel, waar 
mogelijk binnen de beperkingen, elkaar te ontmoeten. 
Het programma is zo opgezet dat je ervoor kunt kiezen 
alleen mee te doen aan de fietstocht, een potje jeu-de-
boules, schaken of om gewoon een patatje te eten of af 
te halen.

Programma 28 augustus 
Midlaarder jeugdcamping
Op vrijdag 28 augustus is alle jeugd van Midlaren tot 
en met 17 jaar welkom vanaf 16 uur met eigen tent 
en slaapspullen. Er komt een kampvuur, eten regelen 
we met elkaar en er zijn sport- en spelmogelijkheden 
genoeg! Zaterdag wakker worden op het sportveld. De 
rest bedenken we met elkaar. Leuk wordt het sowieso! We 
vinden het fijn om ongeveer te weten hoeveel kinderen 
er komen. Geef je op via dorpsfeestcommissie@
midlaren.net. Als je vragen hebt, kun je Chris bellen op 
06-51610938 of even aanbellen bij Groningerstraat 33.

Programma 29 augustus
voor alle Midlaarders

15 uur: Koers-Koers fietstocht
We verzamelen om 15 uur op het sportveld. Jong of oud, 
met of zonder conditie, deze Midlaarder fietstocht is voor 
iedereen!

15 uur: Sportveld
Geen zin in fietsen? Geen probleem! De bar opent om 
15 uur. Jeu-de-boules, pingpong, schaken, potje voetbal 
en natuurlijk een springkussen.

17 uur: Culinair Midlaren en frietkot
Hou je niet van in de keuken staan? Kom dan vooral 
de kunsten van je dorpsgenoten proeven (zie de oproep 
hiernaast). En mochten deze hapjes per ongeluk te snel 
op zijn, niet getreurd! Er staat ook een heuse frietkot op 
het veld. Er is dus genoeg voor iedereen!

Beeldmateriaal gezocht!
Op zaterdagmiddag 29 augustus vanaf 15 uur wordt 
er een tentje met scherm opgetuigd op het sportveld. 
Het is de bedoeling een slideshow te presenteren met 
beeldmateriaal van Midlaren. En dan zoeken we juist 
beeldmateriaal met een knipoog ;) 
Dus niet de mooiste fotografie is belangrijk, maar 
beeld waar een verhaal (klein of groot) achter zit, een 
anekdote of een goede grap. Schroom niet en mail het 
naar marijschievink@gmail.com.  

Culinair Midlaren
Op zaterdag 29 augustus wil de innerlijke mens ook 
wat. Na alle activiteiten van die middag koersen we af 
op lekker eten en toepasselijke drankjes … Hoe zien we 
dat voor ons? Waar de vogel in het voorjaar zijn jongen 
voedt met wormen, regelen wij eind augustus een heuse 
frietkot voor onder andere de kinderen!

Maar als culinaire club doen we onze naam natuurlijk 
geen recht als we het daarbij laten! Als bourgondische 
levensgenieter zal ieder van ons clubje zijn of haar eigen 
culinaire hoogstandje meenemen, dat een bodempje kan 
leggen. En wat zou het ontzettend leuk zijn als dit wordt 
aangevuld met meer verrassende hapjes en gerechten.

Dús … aan iedereen daarom de oproep: maak op zaterdag 
29 augustus je eigen favoriete recept, iets dat je graag 
wilt delen met de andere feestgangers. Dat kan van alles 
zijn: van borrelhapje, voorgerecht, hoofdgerecht tot een 
nagerecht. Laat je creativiteit de vrije loop of vertrouw 
op je beproefde recept. Maar overdaad schaadt. Maak 
daarom je gerecht voor maximaal 5 tot 10 personen, dan 
hebben we zeker genoeg voor iedereen. En in geval van 
schaarste is er altijd nog de frietkot. Om te vermijden 
dat we 20 dezelfde pastasalades moeten consumeren, 
is het fijn als je uiterlijk woensdag 19 augustus aan mij, 
Renita, via renitajelsma@hotmail.com doorgeeft wat
je gaat maken.

Graag tot de 29ste augustus en groet van de culinaire 
dorpsgenoten.

mailto:dorpsfeestcommissie@midlaren.net
mailto:dorpsfeestcommissie@midlaren.net
mailto:marijschievink@gmail.com
mailto:renitajelsma@hotmail.com
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DE COLUMN VAN ANNEKE

Beheestjes ...

Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? (Ja, ja?)
Allemaal beestjes, zoveel beestjes, om me heen
Ze komen zelfs als ik om me heen mep (Ja, ja!)
Duizend beestjes, allemaal beestjes, om me heen

Er is denk ik niemand die niet gebukt gaat in deze tijd 
onder de aanwezigheid van beestjes. De C-beestjes.
Gelukkig wonen wij allemaal prachtig en kunnen we 
heerlijk naar buiten om sportief bezig te zijn, de vierkante 
ogen te ontspannen en frisse lucht na een dag ‘thuis-
kantoortje-spelen’ in te ademen.

Lekker wandelen door het Noordlaarderbos. Het lijkt 
wel zomer. En met dat ik dat voel, voel ik een beestje 
op mijn arm kriebelen. Nauwelijks te zien, zeker te 
voelen. O ja, dat hadden we ook nog, de teken van het 
Noordlaarderbos. Straks even goed inspecteren want 
voor je het weet, heeft een besmette teek zijn sporen in 
je achtergelaten en krijg je allerlei vervelende klachten. 

Uitblazen op het bankje onder de boom. Wat valt daar op 
mijn been, net voor het eerst in de korte broek gestoken? 
Ik kijk omhoog en zie een hele klont processierupsen 
hangen ... Die was ik ook even vergeten, de brand slaat 
uit op mijn been, niet krabben, niet krabben. Grote 
nederigheid voor het effect wat deze kleine beestjes op 
ons hebben overvalt me. Jammer dat ze er niet alleen 
zijn als ik gedronken heb …

AG

NB overigens leerde dr Google mij dat een virus eigenlijk 
geen beestje is, het leeft namelijk niet. Maar het is ook 
niet dood en kan zich wel verspreiden ... Ik heb aldoor al 
het gevoel dat het heel ingewikkeld is!





Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur 
voetbal, schaken, jeu-de-boules, voetbal, schaken, jeu-de-boules, 

tafeltennis op 1,5 metertafeltennis op 1,5 meter


