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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Dorpsbelangen				Ineke Noordhoff
secretaris@midlaren.net			06-45208698
Dorpsfeestcommissie			Carolien Berends
dorpsfeest@midlaren.net			Groningerstraat 41
					9475 PA Midlaren
WhatsApp-groep				Aanmelden via
Midlaren Preventief			poppema@redcow.nl
IJsvereniging Midlaren			
Esther Vos
06-38236691				Dennenlaan 25a
					9471 PH 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

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

Colofon
Redactieleden:
Rik Timmer
Hunebedpad 1
050-4090428
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
050-3119680
Anneke Grootoonk
Haasakkers 1
06-12066917
Johan van der Helm
Groningerstraat 46
06-12810368
Gertjan van der Meulen
Tolhuisweg 13
050-4093699
Caroline Messchendorp
Tolhuisweg 10
06-44504071
De redactie houdt zich het recht voor
om publicatie van ingezonden brieven
te weigeren, indien deze inhoudelijk van
zodanige aard zijn dat men erdoor gekwetst
zou kunnen worden. Een abonnement voor
niet-inwoners van Midlaren kost € 5,- per
jaar, indien het blad bezorgd kan worden. Bij
verzending via de post kost een abonnement
€ 15,- per jaar. Het Midlaarder Kabinet is een
uitgave onder verantwoordelijkheid van de
Vereniging Dorpsbelangen.
IBAN: NL30 RABO 0307503968

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

Oud papier
4, 5 en 6 december
Zelf brengen bij De Bloemert. De container
staat er vanaf vrijdag ca. 16 uur. Volle
dozen, goed stapelen.

Website: www.midlaren.net

VOORWOORD
In het lentekabinet schreven we voor het eerst over
corona en vroegen we ons af hoe lang deze pandemie
ons in haar greep zou houden. En waar we het nieuwe
normaal in het begin helemaal nog niet normaal vonden,
beginnen we er na een half jaar toch al aan te wennen.
De mondkapjeskampen tekenen zich in de Zuidlaarder
supermarkten al af. We werken veel meer thuis en we
komen bijna niet meer in groepen samen.
De mannen die elke dinsdagavond op het sportveld
voetballen begonnen in april met een soort basketbalversie
van voetbal: twee keer raken en geen onderling contact.
Later, toen we weer gewoon mochten sporten, werd het
voetbal ook weer gewoon. Na de persconferentie van 13
oktober zal dat ook wel 'afgeschaald' worden. Nou ja, het
wordt nu toch ook wel heel vroeg donker.
Geen Zuidlaardermarkt en geen kermis in 2020. Je zou
bijna vergeten dat dan de kachel weer aan mag en het
gras niet meer gemaaid hoeft te worden. Tenminste, dat
zei mijn vader.
Dit Kabinet is ook weer gemaakt zonder fysiek samen
te komen. De onderwerpen komen langs via de app of
e-mail. Johan interviewde Anneke over haar hobby, het
tweede redactielid op een rij. We hopen echt dat iemand
zich meldt voor een mooi verhaal.
Goed coronanieuws hebben we gelukkig ook in dit
nummer: op pagina 11 staat een verhaal over Floor,
de hond van de familie Dijkema. Op de voorpagina
een mooie foto van het 'kleintje dorpsfeest' dat nog wel
georganiseerd werd en op de achterkant een fraaie
herfstige verzameling paddenstoelenfoto's van Henkjan
Loeröp. En daartussenin nog meer interessants.
Veel leesplezier!
Redactie Kabinet

MOOISTE PLEKJE VAN
DRENTHE EN GRONINGEN
Nationaal Park Drentsche Aa is door lezers van Dagblad
van het Noorden met overmacht gekozen als het
mooiste plekje van Drenthe en Groningen. Nationaal
Park Drentsche Aa geldt als het meest gave beekdalen esdorpenlandschap in West-Europa. Van de ruim
4000 stemmen ging bijna een vijfde naar het Nationaal
Park Drentsche Aa: www.drentscheaa.nl. Daarmee wint
een gebied op de grens van Drenthe en Groningen,
dat behalve van de Drenten het uitloopgebied en de
watervoorziening van de Stadjers is.

Stad ontleent zijn Aa aan
Drentsche Aa

André Brasse coördineert vanuit het IVN (Instituut voor
Natuureducatie) educatie, communicatie en recreatie
aangaande het NP Drentsche Aa. Hij roemt Nationaal
Park Drentsche Aa als ‘topnatuur met een eeuwenoud
verhaal’ en prijst de afwisseling van een open en
gesloten landschap.
“Het lijkt soms wel eens alsof het nog niet tot Groningen
door is gedrongen hoe bijzonder hun achtertuin is. Het
Hoge en Lage der A en de Der Aa-kerk ontlenen hun
Aa aan de Drentsche Aa’’, schetst André Brasse de
Groningse connectie. ,,De Drentse rivier liep vroeger via
het Hoge en Lage der Aa door de stad naar het Reitdiep
en mondde langs Zoutkamp uit in de Lauwerszee.’’
In een serie artikelen in het Dagblad van het Noorden
fungeerde Brasse als ambassadeur van het Nationaal
Park. Vervolgens startte hij een campagne door de
verkiezing met stemadvies te delen op sociale media.
Al heeft dat volgens Brasse niet direct het verschil
gemaakt. “Heel veel mensen kennen het Nationaal Park
Drentsche Aa. Het reliëf van het landschap stamt uit de
ijstijd en sinds die tijd hebben mensen er hun sporen
achtergelaten. De 'A28 van de middeleeuwen' liep
dwars door het gebied. Die karrensporen zijn heden ten
dage nog zichtbaar. Zoals je nog heel veel dingen kunt
aanwijzen.’’
(uit: DvhN)

foto: Twitter @npdrentscheaa
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KALM AAN!
(EN RAP EEN BEETJE)
Gevleugelde woorden van Herman Finkers die door
velen herkend worden. Het was ook mijn eerste reactie
toen ik bijgaande afbeelding op de Groningerstraat zag
staan. Ik vroeg mij wel af welke creatieve geest hier bezig
was geweest. Omdat we met de Groningerstraat bezig
zijn, zocht ik de dader eerst onder de dorpelingen, maar
daarvoor leek het me ook te professioneel. Bij navraag
bleek het een gezamenlijk project van de provincie
Drenthe en de Drentse gemeenten te zijn. In onze
gemeente zijn ze alleen in Midlaren en Yde aangebracht
en is het inderdaad niet los te zien van onze pogingen
om wat aan het snelheidsgedrag op de Groningerstraat
te doen, waarover elders in het Kabinet meer. Helaas lijkt
het er op dat het logo met waterverf is aangebracht; het
is binnen 14 dagen al haast niet meer te zien. De tekst
blijft overigens onverkort van toepassing!

woningen geblazen. En zo zijn er een aantal van die
verdeelpunten in ons dorp. Die verdeelpunten staan
allemaal weer in contact met de grote verdeelkast
in De Groeve. Inmiddels is de aannemer bezig de
huisaansluitingen te realiseren. Sommigen hebben zelfs
al een afspraak met hun provider voor de installatie van
het modem. Volgens de planning zou heel Midlaren in
november 2020 van glasvezel gebruik moeten kunnen
maken. Ben benieuwd of dat lukt.

DE SCHELPENPADEN
AANGEPAKT
VOORTGANG GLASVEZEL
In de zomer is er in ons dorp volop gegraven en zijn
de kabels getrokken. In een paar weken tijd was heel
Midlaren voorzien van een glasvezel snoertje dat op
de aangegeven plek bij de woningen uit de grond stak.
In heel Midlaren? Nee, op dit moment vinden nog
graafwerkzaamheden plaats langs de Huttenweg en
de Tolhuisweg; ik ga er van uit dat hiermee de laatste
eindjes aan elkaar worden geknoopt. Nadat eerst de
groene leidingen werden ingegraven, zijn de glasvezels
er doorheen geblazen. Zo trof ik iemand aan die bij mijn
voordeur gehurkt zat te wachten totdat mijn glasvezeltje
door de leiding naar buiten zou komen. Je kon echt een
luchtstroompje voelen. En ja hoor, even later kwam de
glasvezel naar buiten; vanaf een afstand van zo’n 400
meter vanuit een busje naar mijn huis geblazen. Vanaf
zo’n verdeelpunt worden de glasvezels naar zo’n 40
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Velen zullen het herkennen: schelpenpaden die in de
loop van de tijd steeds smaller worden doordat ze vanaf
de kanten worden overwoekerd door gras en onkruid.
Voor de gemeente een behoorlijke kostenpost om al
die schelpenpaden goed te onderhouden. Maar er is
meer aan de hand. De toepassing van schelpen als
verharding stuit steeds meer op milieubezwaren. De
meeste schelpen worden gewonnen in de Waddenzee.
Bij de winning wordt de zeebodem omgewoeld en na
het spoelen van de naar boven gehaalde schelpen
wordt het zand weer teruggestort in zee, waar het ander
bodemleven afdekt. Bovendien, zo wordt gezegd, is
het zeewater aan het verzuren en helpt de kalk die in
de schelpen zit de verzuring tegen te gaan. Bedrijven
die aan schelpenwinning doen stellen dat zij vooral in
de vaargeulen actief zijn en dat het daar geen kwaad
kan. Bovendien worden schelpen ook als vloerisolatie
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gebruikt en het is mooi dat daar een natuurlijk product
voor kan worden gebruikt, zo wordt gezegd.
Vooral vanwege het duurzame en onderhoudsvriendelijke
karakter past de gemeente Tynaarlo sinds 2009 een nieuw
soort verharding toe ter vervanging van de schelpen.
Dat is recentelijk dus ook in en om Midlaren toegepast
(Hunebedpad, Esweg, Duinweg, Haasakkers). Voor de
liefhebbers: het toegepaste materiaal is DurEko-mix®
van de firma Koers uit Hoogersmilde. De basis van deze
halfverharding is het hergebruik van diverse materialen
(“Cradle to Cradle” principe, zegt Koers). Het wordt harder
dan een verharding met schelpen en heeft daardoor
minder ingroei van onkruiden, waardoor het onderhoud
langer kan worden uitgesteld. De fietspaden liggen er
nu weer mooi bij en zijn weer op breedte gebracht. En:
langs het Hunebedpad ligt nu een doorgaand fietspad
van dit materiaal, zodat fietsers comfortabel door kunnen
fietsen! In de zomer was het gevloek (weer) niet van de
lucht als fietsers zich vastreden in het mulle zand.

In Memoriam:
Ben Szabó
Op 3 juli jl. is Ben Szabó op 78 jarige leeftijd
overleden. Ben heeft samen met Ineke van
Guldener van 2005 tot 2018 aan de Steenakkers
nr. 3 gewoond. Ze hebben het huis destijds van de
familie Hahn gekocht en hebben er na een grondige
en smaakvolle verbouwing met heel veel plezier
gewoond. Na (erg) veel moeite is het Ben en Ineke
gelukt om naast hun huis een ooievaarsnest op te
richten. Die moeite zat niet zozeer in het nest zelf als
wel in de eindeloze gemeentelijke RO-procedure.
Vanuit hun keuken konden ze de ooievaars (en hun
jongen) mooi van dichtbij observeren; de verrekijker
stond er altijd op de keukentafel. Het nest was een
schot in de roos, want tot nu toe is het nest elk jaar
bewoond geweest.
Ben Szabó is op 18 oktober 1941 geboren in
Jogjakarta, Indonesië. Na een periode van 3 jaar in
een kamp, is het gezin Szabó naar Nederland gegaan.
Ben heeft in Groningen medicijnen gestudeerd
en heeft zich na zijn studie gespecialiseerd in de
kankergeneeskunde. Hij is in januari 1991 benoemd
als hoogleraar in de kankergeneeskunde en als
hoofd van de bestralingsafdeling van het UMCG in
Groningen. Ben stond in 1992 (met anderen) aan de
wieg van de oprichting van het protoneninstituut van
het UMCG. Het protoneninstituut werd uiteindelijk
in 2018 in gebruik genomen. Ben heeft naast zijn
werkzaamheden bij het UMCG op veel plaatsen
in de wereld les gegeven. Zelfs tot een paar jaar
geleden is hij nog actief geweest met het geven
van colleges en ondersteuning aan zijn voormalige
afdeling.
In 2018 zijn Ben en Ineke naar Zuidlaren verhuisd
om dichter bij het dorp en de winkels te gaan
wonen. Ook hun nieuwe huis werd weer met smaak
aangepast aan hun woonwensen. Helaas hebben ze
daar samen maar kort van kunnen genieten.
Rik Timmer

Rik Timmer
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JAARSTUKKEN
VASTGESTELD

HILDE VAN REE GERIDDERD

Het is uiterst ongebruikelijk natuurlijk om de jaarstukken
van de vereniging Dorpsbelangen vast te stellen zonder
jaarvergadering. Maar corona verstierde ook onze
jaarlijkse dorpsvergadering. In het vorige kabinet vroegen
we om reacties op de jaarstukken. Die kwamen niet dus
jullie vertrouwen op het bestuur en de kascommissie.
Terecht; die doen hun werk uiterst consciëntieus. We
danken allen en verklaren hiermee de jaarstukken over
2019 voor vastgesteld.

Hamerslag

We vroegen ook: kunnen jullie leven met de herbenoeming
van Gert Poppema en Robert Mulder in het bestuur van
Dorpsbelangen? Ook daarop kwam een instemmende
stilte. Volgend jaar willen we voorzien in de vacature die is
ontstaan doordat Rik Timmer het bestuur heeft verlaten.
Gelukkig blijft hij dichtbij de dorpsactiviteiten. Hij heeft de
plek van Roos Renting ingenomen in de redactie van het
kabinet. Dat is fijn, want Riks kennis van verkeerszaken
, ruimtelijke vraagstukken en hoe het openbaar bestuur
werkt is voor Midlaren zeer waardevol.
Ook over de kascommissie hebben we niets gehoord.
We beschouwen dat als unaniem applaus voor Cor
van der Sterre en Winy Verdergaal, die afgelopen jaar
de kascommissie vormden. En we zullen zelf iemand
zoeken om Cor te vervangen.
Nogmaals: het is allemaal een beetje anders dan anders.
In 2021 willen we een veilig contactmoment zoeken voor
de jaarvergadering en vernieuwing (verjonging!) van
het bestuur. Ben je in voor een rol in het bestuur van
Midlaren? Meld je via de mail, telefoneer, bel aan bij een
bestuurslid of stuur een brief (ja, dat kan ook). We horen
graag van je!
•
•
•
•

Bij haar afscheid als directeur-bestuurder van
Woningstichting Groningerhuis is Hilde van Ree
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Marcel Thijssen van de gemeente
Tynaarlo had de eer om haar de versierselen te mogen
uitreiken. Dit gebeurde tijdens de afscheidsreceptie van
Van Ree in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst
in Scheemda.
Hilde van Ree heeft zich in haar functie en daaraan
gerelateerde nevenfuncties langdurig en op uitzonderlijke
wijze ingespannen voor de samenleving. Zij heeft zeer
veel betekend in de ontwikkeling van de corporatie,
en stond aan de wieg van vele ontwikkelingen die ver
uitstijgen boven de reguliere taak van een volkshuisvester.
Menigeen roemt Van Ree om haar energieke, positieve
houding. Men omschrijft haar als een directeurbestuurder die bestuurt met hart en hoofd, en daarbij
altijd de belangen van haar cliënten in het achterhoofd
heeft. Zij wil hun positie verbeteren en brengt daarvoor
actief partijen samen om hierin concrete stappen te
zetten. En waar het moeilijk wordt -en vele anderen
zouden stoppen- zet zij door.
In het aardbevingsdossier toonde Van Ree leiderschap,
durf en wederom oog voor haar huurders. Ze kwam op
voor de veiligheid van bewoners en realiseerde een
versterkingsopgave waar de corporatie de komende
jaren mee verder kan. Hierbij heeft ze direct gekeken
naar mogelijkheden tot verduurzaming en passende
woningen, waar nodig met toepassing van domotica.
Bovendien zijn cliënten door haar inzet in de gelegenheid
gesteld om een claim voor immateriële schade in te
dienen.
(foto: gemeente Tynaarlo)

Voorzitter, Herman van Dop
06-55194022, Duinweg 1
Secretaris, Ineke Noordhoff
06-45208698, Tolhuisweg 37
Penningmeester, Robert Mulder
06-28958390, Groningerstraat 41
Roos Renting
06-51509798, Groningerstraat 48
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STRIJD TEGEN DE JAPANSE
DUIZENDKNOOP
Op meerdere plekken in Midlaren is de Japanse
duizendknoop gezien. Deze plant is een agressieve
woekeraar en kan zelfs dwars door asfalt heen groeien!
Uitroeien is lastig, de verdere verspreiding beperken kan
wel en is hard nodig. De vraag is hoe?
Willem Bok die met enige regelmaat de staat van onze
omliggende natuur inventariseert, heeft de boosdoener
tijdens zijn omzwervingen op meerdere plekken in onze
eigen omgeving waargenomen. Hij licht toe: “De Japanse
duizendknoop staat bijvoorbeeld op en ook langs de
Vijftig bunder, soms in flinke hoeveelheden. En aan de
Tolhuisweg voorbij de Barn heeft het al bijna de vorm
aangenomen van een oerbos.”

is dat het vaak niet lukt om de plant helemaal weg te
krijgen omdat de wortels meters diep de grond ingaan.
De echte oplossing is dat de plant volledig afsterft. Dan
pas lukt het om verdere verspreiding te stoppen.
De gemeente Tynaarlo heeft intussen een notitie
gemaakt over deze en andere explosieve plantensoorten
onder de naam: ‘Invasieve soorten’. Dat zijn planten die
hier van oorsprong niet thuishoren en een bedreiging
vormen voor andere inheemse flora en fauna. Meest
bekende en gevreesde is dus de duizendknoop maar de
lijst is knap lang: Reuzenbereklauw, Jacobskruiskruid,
Springbalsemien, Ridderzuring en de Amerikaanse
Vogelkers, allemaal explosieve soorten. Willem Bok
heeft melding gemaakt bij de gemeente waar in onze
buurt de Japanse duizendknoop te vinden is.

Wat kun je ertegen doen?

Wat als je de woekeraar in je tuin hebt of op je land? Het
beste is een methode waarmee de plant wordt uitgeput.
Dat kan door met enige regelmaat takken uit de grond
te trekken. Om te zien of dat werkt is het wel zaak de
gekozen aanpak een flinke tijd vol te houden, zeg een
jaar of drie!! Als je niks doet is het heel goed mogelijk
dat je over een tijd een onoplosbaar probleem hebt. Het
afval van de plant kun je het beste verbranden.

Geen tuinafval in de natuur

Verspreiding door tuinafval

De woekerplant komt uit Japan en is ooit in ons land
ingevoerd door iemand die daar weinig kwaad in zag.
Ten onrechte. Eerder was de plant gewoon te koop
als sierplant. Inmiddels heeft de duizendknoop een
beruchte reputatie bij tuiniers, plantsoenendiensten en
natuurbeheerders. Waarom? Hij is oersterk, groeit dicht
op elkaar, verspreidt zich zonder ophouden en is heel
lastig uit te roeien. De wortels zijn zo sterk dat ze zelfs
door een laag asfalt of een muur heen kunnen groeien
of zich dwars door een elektriciteitshuisje heen wurmen.
Wie dacht dat maaien of knippen de oplossing is, komt
bedrogen uit. De restanten groeien weer uit tot nieuwe
planten. Belangrijke oorzaak van de toegenomen
verspreiding van de horrorplant is het dumpen van
tuinafval. Waar Japanse Duizendknoop groeit, daar is
meestal tuinafval te vinden!

Allerbelangrijkst boodschap is: laat geen tuinafval in de
natuur achter. Willem Bok vertelt hoe hij onlangs verrast
werd door de aanwezigheid van Bromelia midden op
de Vijftig Bunder, op een plek waar hij samen met Alof
Boer de daar aanwezige Japanse duizendknoop aan het
bestrijden was. “Die Bromelia is een plantensoort die
alleen in tuinen voorkomt en die niet in de natuur thuis
hoort. Dat is dus een teken dat daar een keer tuinafval
is achtergelaten. Als je dan weet dat de verspreiding van
de Japanse Duizendknoop vooral wordt veroorzaakt
door het dumpen van tuinafval, dan is het dringende
advies: stort geen tuinafval in de natuur en ook niet in je
eigen achtertuin.”
Goed om te weten is dat het afvoeren van restanten
van de Japanse duizendknoop sowieso risico’s heeft.
Stop het afval daarom niet in de groenbak, omdat in de
compost resten van de plant terecht komen, die elders
weer tot een nieuwe explosie kunnen leiden. Maaien
van duizendknoop is ook geen oplossing. Want ook
daarmee geef je een boost aan de verdere verspreiding
van Japanse Duizendknoop. Nogmaals: verbranden is
het beste.

Proeven met bestrijding

Omdat de plant alle andere begroeiing overwoekert
is Natuurmonumenten er fel op, zegt Wiilem Bok.
Medewerkers proberen wat nu een geschikte en
betaalbare manier is om de duizendknoop weg te krijgen.
Daarom doen ze proeven door met stoom de grond te
verhitten en met het elektrocuteren van het wortelstelsel.
De ware methode om de monsterplant onder controle te
krijgen is echter nog niet gevonden. Oplossing is wellicht
ook het diep afgraven van de ondergrond. Probleem
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Ervaringsdeskundige:
"Uitputten die etterbak"
Anneke Grootoonk woont sinds een paar jaar met
Jan op de hoek Haasakkers-Duinweg. Ze wonen
er graag. Niet zo tevreden waren ze over de ruime
portie Japanse duizendknoop die ze aantroffen aan
de randen van hun tuin. Ze kozen meteen voor de
aanval. Anneke: “Aan de kant van de Duinweg hebben
we de wal waarop dat spul stond laten afgraven,
inclusief de plant en zijn wortels. Aan de kant van de
Haasakkers hebben we ze eruit gespit. Waar de wal
stond komen ze nog steeds op, maar dan trekken
we de kleine etterbak eruit.” Haar dringende advies
als ervaringsdeskundige: “Je moet ze uitputten en
geduld hebben. Want de strijd is niet zomaar klaar.“

HOE HOUDEN WE 'T SAMEN
MOOI?
‘Samen houden we ’t mooi’, heet de Omgevingsvisie
van de gemeente Tynaarlo. Hoe, daarover wil Midlaren
graag meedenken. Een delegatie van de vereniging
Dorpsbelangen en enkele bewoners bezochten
diverse bijeenkomsten waarop de gemeente over die
Omgevingsvisie in gesprek ging met bewoners.
We spraken onder meer over de energietransitie. Kunnen
we met zijn allen energieneutraal worden? Midlaren
ziet kansen om dat als dorp op te pakken. Wat kan de
gemeente daarin betekenen? Ons antwoord: dorpen
inspireren om zelf energieneutraal te worden door
ze te ondersteunen met kennis en organisatiekracht.
Help ze bijvoorbeeld met duurzaamheidsconsulenten
op weg, informeer mensen, toon routes zodat mensen
zelf kunnen kiezen. Wat ook helpt: leg een behapbare
uitdaging bij het dorp. Stimuleer bedrijven om hun
uitdaging op industrieterreinen te verzorgen. En realiseer
de rijksambitie voor duurzame energie op bermen van
rijkswegen. We hebben de gemeente gevraagd helder
te zijn over haar prioriteiten. Een logische volgorde
zou zijn: eerst alle daken vol, daarna pas aanvragen
in behandeling nemen over exploitatie van parken. Als
er zonne- of windparken nodig zijn, lijkt ons 50 procent
lokale deelname goed voor de verbinding met de
bewoners.
Een ander thema dat aan snee kwam is de leefbaarheid.
Goedkoop wonen in Midlaren is een illusie zolang
de markt de prijzen opdrijft. Goedkope nieuwbouw
wordt vanzelf (en best snel) duur wonen. Dat spreekt
ons minder aan. Wat het dorp wel helpt: inbreiden in
bestaande bebouwing. In boerderijen staat geen vee
meer. Dat biedt ruimte voor familie/mantelzorgers/
jongeren die daar willen komen wonen en deel uit gaan
maken van het dorp.
Natuurlijk is er over verkeer gespreken. De verkeersstromen zijn ingrijpend veranderd; de infrastructuur is

daar niet op toegesneden. De gemeente is traag en weinig
vooruitziend. We gaven een paar aandachtspunten.
Biedt fietsers de ruimte, bijvoorbeeld met snelfietspaden.
Overweeg of je bij smalle recreatiepaden kunt kiezen
voor een voorkeursrichting (bijvoorbeeld om het
Noordlaarderbos), zodat er minder passeerproblemen
zijn - Corona geeft daarvoor een handvat. Een pain in the
ass zijn de hardrijders door het dorp. De Groningerstraat
is soms een racebaan voor motoren (en auto’s) met
loze bordjes 30 km. Het wegprofiel is niet passend. De
Tolhuisweg, net mooi met bakstenen opnieuw bestraat,
wordt alweer kapot gereden door grote mestwagens.
Over een jaar vallen de fietsers weer bloedneuzen.
Gemeente, sta niet toe dat onze karakteristieke wegen
door niet passend gebruik worden vernield. ‘Samen
houden we ’t mooi’. Fietsers beschadigen het landschap
NIET, integendeel ze genieten ervan.
Het mooie landschap is ons ‘goud’; de Drentsche Aa
de hoofdprijs. Dat koesteren en laten groeien levert ons
allemaal veel op: gezonde en tevreden bewoners en
WOZ-opbrengst voor de gemeente, recreanten (omzet
voor de horeca), veerkracht tegen klimaatverandering en
herstel van natuurlijke processen. Vandaar ons advies:
stel concrete doelen en veranker die in de gemeenschap.
Hoe? Begin ermee als gemeente het goede voorbeeld te
geven met bermbeheer en verpachten van eigen grond.
Selecteer bedrijven die daarvoor worden ingehuurd op
landschapsvriendelijke aanpak en samenwerking met
burgers. Laat ambitie zien in je beleid door bijvoorbeeld
in een collegeperiode tenminste vijf kilometer nieuwe
landschapselementen aan te leggen. Stimuleer lokale
boeren om daarin initiatief te nemen en geef boeren
voorrang die een plan maken waarin ook lokale burgers
een rol spelen. Zo maak je verbinding en stimuleer je
participatie.
‘Samen houden we ’t mooi’ betekent dat alle
landschapsbeheerders (boeren, natuurorganisaties,
gemeenten, waterschappen) hun grond mede dienstbaar
maken aan dat collectieve belang. Natuurgebieden zijn
van belang voor onze teruglopende biodiversiteit. Maar
ze moeten ook zoveel mogelijk toegankelijk zijn want
burgers die de natuur in kunnen, krijgen er waardering
voor en zijn bereid er aan mee te werken. Daarom
willen we wel strandjes bij Midlaren en De Groeve en
wandelpaden langs het meer. Ons watersysteem is
zeer relevant voor de verdere omgeving. Boeren en
grondbeheerders die daarin een bredere rol pakken (en
ook burgers meenemen) verdienen steun. Spreek dat uit
in de Omgevingsvisie. Inspireer grondeigenaren om zelf
te laten zien wat ze daaraan doen en ondersteun hen
daarbij. Tot slot benoemden we de belangrijke rol van
boeren in de zorg voor ons landschap. Zij zijn belangrijke
beheerders van ons ‘goud’. We mogen boeren ook
vragen om de collectieve waarden van ons landschap
- als schoon water, levende bodem en schone lucht - te
respecteren. Stel duurzame landbouwconsulenten in die
met keukentafelgesprekken helpen zoeken naar hoe ook
het collectieve element van het landbouwwerk vorm kan
krijgen en beloond kan worden.
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HET LAATSTE WEEKEND VAN
AUGUSTUS
Gedurende het weekend van 28 en 29 augustus was er
voor ieder wat wils in Midlaren.
Van culinaire hoogstandjes tot lekkere patat, van actieve
fietstocht tot genieten van een borrel, van regenachtig
weer tot een heerlijk zonnetje, een gave kindercamping
met het grootste springkussen ooit op het veld en zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Dat het dorpsfeest niet doorgang kon vinden, dat hoeft
geen toelichting. Maar een groep dorpsgenoten heeft
de koppen bij elkaar gestoken en gekeken naar wat wél
mogelijk was.
Op vrijdagavond was de Midlaarder kindercamping een
feit. De kinderen kregen heel wat regen voor de kiezen,
maar dat heeft de pret en het humeur niet verpest!
De regen kwam met bakken naar beneden en het
springkussen stond blank, maar het maakte niet uit. Met
z'n allen warm worden bij het vuurtje, marshmallows
eten en spelletjes doen. Het sportveld was een nacht
eigendom van de Midlaarder jeugd!
De volgende ochtend kwam er een riant ontbijt
tevoorschijn, daarna ging iedereen zijn eigen gang om 's
middags weer terug te keren.
Die zaterdagmiddag verzamelden jong en oud zich op
het sportveld. Met maar liefst 35 mensen fietsten we die
middag een mooie ronde van c.a 1 uur om ons dorp.
Een route langs de haven van Noordlaren, door de open
velden van de Onnerpolder om via de Pollselaan in het
Noordlaarderbos te komen.
Jos reed voorop en Walter sloot de rij. Een mooie route in
de zon, maar met een beste bak tegenwind op sommige
plekken. Net na de golfbaan een kleine pauze en na
afloop van de tocht op het sportveld de grote pauze. Een
aantal dorpsgenoten had lekkere hapjes klaargemaakt:
hartige taart, pittige soep, overheerlijke mosselen en
frisse salades. Alsof dat nog niet genoeg was, werd er
deze zaterdag patat gebakken in eigen dorp en kon
iedereen zelf bestellen aan de kraam. Daar hebben we
met z'n allen volop gebruik van gemaakt. Het was een
gezellig weekend!
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Alfred Bakker Makelaars is al meer dan 45 jaar de spil in de
betere woningmarkt in Haren, Groningen en wijde omgeving.
Alfred Bakker Makelaars biedt duidelijk meerwaarde: gedegen
en specialistische kennis van de huizenmarkt en hypotheken,
een uitgebreid lokaal en landelijk netwerk, krachtige
presentaties, oprecht enthousiasme en een grondige aanpak
met heldere procedures die zoveel mogelijk zekerheden
bieden. Alfred Bakker Makelaars heeft woonspecialismen in
exclusief, landelijk, klassiek en eigentijds wonen ontwikkeld.
Of u nu een huis wil kopen of verkopen, onze specialismen
zijn herkenbaar.
DOWNLOAD nu gratis onze Alfred Bakker App in de AppStore
en blijft op de hoogte van ons nieuwste aanbod!
Ons nieuwste Alfred magazine is ook weer digitaal te bekijken
op onze website. Uiteraard kunt u de glossy ook bij ons
kantoor ophalen!

Volg ons op

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

"Binnen- én Buitengewoon"

Te huur aangeboden
in bosrijke omgeving
Kantoor-/ werk- of ZAAL
trainingsruimte
huren voor:

in “Het LAGERHUIS”, Duinweg
2 A, Midlaren
• verjaardag

• vergadering
met eigen parkeerplaatsen,
terras, ingang,
• buitenactiviteiten
2 toiletten, zaal van 50 m2, aparte
keuken en bergruimte.
• teambuilding
Bel voor nadere informatie Hans• reünie
Blaauboer: 06 15537795
Zelfverzorging is mogelijk
Duinweg 2A • MIDLAREN - T 050 409 21 32 • www.het-lagerhuis.nl

CORONA EN
GEZINSUITBREIDING
De pandemie hakt er in, dat geldt zeker voor wie er door
wordt geraakt vanwege besmetting of verlies van werk.
Soms resulteert Corona ook in een meer gelukkige
wending. Als het bijvoorbeeld ineens mogelijk wordt om
een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.
Dat is het geval bij Arnoud en Charissa Dijkema en hun
beider dochters Rhea (14) en Linde (12). Eindelijk kwam
er een hond in huis. In gesprek met Arnoud als kersverse
baas en hulpbaasje Rhea.

Floor is de naam en meteen bij binnenkomst krijg je een
luidruchtig onthaal van het jonge dier. Met de kop iets
scheef, het ene oor omhoog, het andere in standje vier
uur en een metalen voederbak in haar bek, taxeert ze het
bezoek en besluit ze alsnog het op een blaffen te zetten
waardoor de bak kletterend op de grond valt. Rhea moet
er erg om lachen en heeft zichtbaar schik in de nieuwe
huisgenoot. Qua huisdieren is ze meer van de honden
zoals ze zelf zegt: “Een kat heeft teveel een eigen wil,
ze komt om eten en is dan weer weg. Daar heb ik niet
zoveel mee, en paarden zijn te groot en onpraktisch. Met
een hond kun je een band opbouwen, dat wordt een
vriend op den duur.”

herder. Ze trekt voortdurend de aandacht. Volgens
Arnoud weet ze heel goed dat ze dingen niet mag, zoals
was uit de wansmand halen. Maar dan doet ze het toch.”
Rhea moet er om lachen. “Soms is ze zo schattig, hoe
kan ik daar nou boos op worden?”
Dat de hond de draad van het leren snel oppakt berust
niet alleen op talent maar is ook een kwestie van
opvoeding. De puppycursus komt eraan en de baas
zit ook niet stil en voedt naar eigen zeggen op met
wortel en stok. “Ze snapt het donders goed als ik ‘nee’
zeg. Als ze echt weigert pak ik haar in de nek, en druk
haar omlaag tegen de grond. Maar meestal belonen
we, met koekjes, daar doet ze veel voor: ‘hier komen’
- koekje, ‘poepje buiten’ - koekje, ‘als ze volgt’ - koekje.”
Volgens een vergelijkbare methode is ook de onderlinge
taakverdeling afgesproken. “We doen allemaal een deel
van de verzorging, de kinderen ook. Dat gaat goed.
En mocht dat echt niet lukken, dan mag de hond de
komende maanden nog terug naar waar die vandaan
komt.” De boodschap lijkt bij Rhea wel te zijn geland, ze
glimlacht erbij.
Deze zomer was het dat de geesten in huize Dijkema
definitief rijp zijn gemaakt voor de komst van de
onstuimige wervelwind. Arnoud beaamt dat dit zonder
de pandemie niet had gekund. “Niet dat de wens er niet
was, die hadden we allang, met Linde als de grootste
pleitbezorger. Vanaf haar vroege jaren maakte ze bijna
dagelijks duidelijk dat een hond wel haar grootste wens
is. Maar we werken allebei, en een hond heeft, zeker in
het begin, veel aandacht nodig en moet vaak uit. Sinds
het begin van Corona werken Charissa en ik veel thuis
en de afgelopen zomer kregen we het signaal dat dit
thuiswerken een blijvertje is. Toen dachten we: dit is
het moment.” Met dank dus, ook namens Linde, aan de
pandemie.

Voor Arnoud was het in het begin nog even wennen. “O
ja, besef je dan, we hebben een hond. We zijn ineens
meer gebonden en uitbesteden gaat nog niet. Maar
het is leuk, het voelt alsof we er een kind bij hebben,
een peuter. Ze is er nog maar een paar weken, toch
ziet de hond zichzelf al helemaal als lid van het gezin.
Als de meiden naar school gaan, staat ze bij het hek te
janken. En degene van ons die ’s ochtends als eerste
beneden komt, krijgt een welkom alsof je weken bent
weg geweest.”
Rhea valt haar vader bij: “Ze is altijd heel enthousiast.
En ze leert snel, dat is zo leuk. Ze mag pas eten nadat
ze toestemming krijgt. Dus tevoren moet ze wachten. En
ze heeft al geleerd om niet in huis te poepen. Plassen
lukt nog niet altijd. Maar ze geeft het wel aan. Als ze voor
de deur gaat staan, weet je dat ze moet.“ Stout zijn en
domme dingen hoort ook tot het vaste repertoire van
hond Floor, die een mix is van een Zwitserse en Duitse
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DE MIDLAARDER EN
HAAR HOBBY: ANNEKE
GROOTOONK

het fenomeen beeldhouwen en verbleekte de kleikunst
tot kleinkunst. Beeldhouwen moest het zijn, met hamer,
beitel en een rasp aan de slag. Schuren tot de mooiste
kleuren aan de oppervlakte verschijnen en er uit steen
een prachtig kunstwerk ontstaat. Kunst met een K.

“Zojuist huilde ik nog, tijdens het fietsen, om de lange
lijst van verdriet en weer sprak ik mijn gebed uit … en
dan deze plek ...”
Dit is niet mijn persoonlijke tekst, of laat staan een
weerspiegeling van mijn innerlijke ziel maar deze tekst
komt uit een gastenboek. Een gastenboek van een plek,
die in ieder geval voor deze bezoeker, als hemels werd
ervaren. Midlaren als paradijs op aarde in Corona tijd?
Maar hierover later meer in deze tweede editie van de
Midlaarder en (deze keer) haar hobby.
Ik interview weer ‘dicht bij huis’. Ondanks de oproep aan
u allen u te melden met de meest fantastische hobby’s
bleef de mailbox van de redactie leeg. Misschien was
deze zomer zelfs te warm om uw verhaal over uw hobby
te ventileren? Wie zal het zeggen.
Daarom in de eigen gelederen gekeken en Anneke
bereid gevonden haar hobby toe te lichten.

Wie is Anneke?

Anneke Grootoonk woont sinds 2000 in Midlaren. Eerst
aan de Tolhuisweg en nu sinds 3 jaar met Jan aan de
Haasakkers. Anneke is opgegroeid in Eelde-Paterswolde
en met een tijdje op kamers in Stad altijd in de buurt
gebleven. Anneke werkt bij het Centrum voor Revalidatie
Beatrixoord, onderdeel van het UMCG als PA (geen
mannelijke ouder maar totaal wat anders). Om uit te
leggen wat een PA is Google ik even op de website
van het UMCG en kom de volgende uitleg tegen: De
physician assistant (PA) is de rechterhand van de arts
en is bevoegd om zelfstandig medische handelingen uit
te voeren. De PA heeft een belangrijke rol in het soepel
laten verlopen van het revalidatieproces. Anneke voegt
daaraan toe: “ ik stel bijvoorbeeld behandelplannen op
, volg de behandeling en de mate van herstel van de
patiënt.

Beeldhouwen en beeld
houden

Voorheen was Anneke jarenlang fysiotherapeut en ze
heeft als fysio iets met het menselijke lichaam, handig
in haar vak maar ook in de hobby die ze heeft wel een
pré. Ze legt zich namelijk volledig toe op het maken van
vrouwentorso’s en ook van dieren. Enige anatomische
inzichten zijn dan handig zo blijkt.
Toen ze in 2000 in Midlaren kwam wonen begon ze een
cursus aan de Volksuniversiteit in Zuidlaren. De cursus:
Boetseren kun je leren. Een cursus, die circa 10 jaar zou
duren want Anneke kreeg geen genoeg van het kleien
van naaktmodellen … tot het moment dat ze in 2010
een week naar Frankrijk ging voor een week zon, wijn
en beeldhouwen. In die week werd ze gegrepen door
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Terug in Nederland bleek het niet te gaan om een
opgelopen zonnesteek of een lichte alcoholvergiftiging
maar maakte ze serieus werk van het zich verder
bekwamen in het beeldhouwen. In Assen bij Atelier de
Steengroeve (www.atelierdesteengroeve.nl) ging ze aan
de slag en kreeg ze de technieken meer en meer onder
de knie. Ze is elke dinsdagavond daar te vinden maar
ook thuis heeft ze inmiddels een atelier.
Op mijn vraag aan Anneke of ze al die beeld gehouwen
beelden ook wilde houden, antwoordde ze ontkennend.
Naast diverse kunstroutes waar ze aan deelneemt is
er nu ook een eigen plek in Midlaren waar de beeld
gehouwen beelden gehouden worden en waar een ieder
ze kan bekijken en kan kopen. Waarna u deze beelden
zelf weer kunt houden.
Aan de Haasakkers, waar Anneke zoals gezegd nu 3
jaar woont, is een bijgebouw. Hier woonden Anneke en
Jan tijdens de verbouwing van hun huis in en is voorzien
van allerlei gemakken. (lees dit verhaal in de editie Lente
2019 van het Midlaarder Kabinet, kan ook via www.
midlaren.net)
Het is een mooie plek en aan het Pieterpad. Anneke heeft
sinds vorig jaar een Rustplek gesticht in het bijgebouw.
En het vervuld een behoefte, zo blijkt. Hier kunnen
voorbijgangers koffie, thee, ranja en diverse lekkernijen
vinden en ook hun behoefte doen. Een boekenkast en
een heuse ‘kletspot’ vervolmaken de inrichting. Tegen
een vrije gift kan de vermoeide wandelaar of fietser
even bijtanken. In 2019 deden maar liefst 700 bezoekers
een pitstop aan de Haasakkers. Dit jaar staat de
spreekwoordelijke teller al op meer dan 900.
Doordat de aanloop groot is heeft Anneke een deel van
de ruimte nu ingericht als expositie ruimte van haar werk.
Regelmatig komt er iemand wat kopen. Zo vond Anneke
een keer een enveloppe met geld en een leuke brief in
het kattenluik. Een voorbijganger had de verleiding niet
weerstaan en een beeld gekocht.
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Op mijn vraag of er wel eens wat verdwijnt of anders
misbruik wordt gemaakt van de gastvrijheid is Anneke
duidelijk: nooit. Altijd wordt er keurig afgerekend en zelfs
soms afgewassen. De waarderingen in het gastenboek
zijn ook eensluidend: ‘dat dit nog kan in deze tijd’. ‘Bedankt
voor het vertrouwen.’ En om het de gast makkelijk te
maken: je kunt ook geld storten per bank, even met je
mobiel en klaar. Zo is er een stel die een ‘abonnement’
nam, betaalde €20,- vooruit en komt af en toe koffie
drinken vanuit hun zomerhuisje aan de Tienelsweg

OUD PAPIER HIER!
Het dorp is op de helft van haar "oud papier proefperiode".
We hebben met Virol het volgende afgesproken: alleen
als wij als dorp om de maand meer dan 2000 kilo per
keer realiseren, gaan we door met inzamelen van oud
papier. Indien we NIET de gewenste 2000kg (een volle
container) halen, dan zal het inzamelen van oud papier
stoppen.
De container van begin juni bevatte 2240 kilo oud
papier en de container van begin augustus maar
liefst 2660 kilo aan oud papier. Het gaat goed, maar
we blijven benadrukken: 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.

VERKEERSOVERLAST IN DE
GRONINGERSTRAAT: STAND
VAN ZAKEN
En tot slot, ga je niet voor de koffie of de beeld gehouwen
beelden, dan is er nog het Spreukjestuintje bij de
rustplek. Om deze editie af te sluiten wil ik een paar
spreukjes delen, ik weet niet of ze in Annekes tuin staan
maar anders kunnen deze er zo bij wat mij betreft in deze
Corona tijd (of moet ik Covid 19 zeggen?).

Doe eens nieuw normaal man! Ik vertrouw je voor geen
anderhalve meter.
Tot slot beste Midlaarders: ik doe een vitaal beroep op
jullie om zoveel mogelijk thuis te blijven en vooral gezond
te blijven.
Johan van der Helm
Spreuken te vinden op: www.Mwah.nl

Zoals bekend is er verkeersoverlast in de Groningerstraat.
Er wordt (veel) te hard gereden op de rijbaan door
automobilisten en vooral door motoren. Fietsers,
e-fietsers, wielrenners en wandelaars zitten elkaar
geregeld in de weg op het fiets-voetpad aan één kant
van de weg.
We hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat
de weg wordt ingericht zoals hoort bij een 30-km weg:
alle verkeer behalve voetgangers en spelende kinderen
op de rijweg, effectieve maatregelen om de snelheid te
beperken en een duidelijke uitstraling dat het hier om
een 30 km gebied gaat.
Op zich voelt de gemeente met ons mee. Er hebben
opnieuw snelheidsmetingen plaatsgevonden ( die
uitwijzen dat er nog steeds veel te hard gereden wordt)
en de verkeerskundige van de gemeente beaamt dat
maatregelen nodig zijn. Alleen: de gemeente legt geen
prioriteit bij verkeersveiligheid als de centen verdeeld
moeten worden. Voor de hele gemeente is maar zo’n
€ 35.000 per jaar beschikbaar voor verkeersveiligheid.
Alleen al het deugdelijk inrichten van de Groningerstraat
kost een veelvoud daarvan.
We hebben de afgelopen maanden op verschillende
manieren duidelijk gemaakt dat het ons menens is
ondermeer door parkeer acties ( parkeren op de weg)
We hebben gesproken met de verantwoordelijk
wethouder. We hebben bij aanwonenden de meningen
gepeild: bijna iedereen is het er over eens dat het zo niet
langer kan. We hebben deskundigen van Veilig Verkeer
Nederland ingeschakeld om de situatie te beoordelen en
oplossingen aan te dragen.
Als het goed is komt de wethouder dit najaar met een
standpunt. We hopen van harte dat er dan vanuit de
gemeente (eindelijk) iets gaat gebeuren.
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ZWEMMEN, IJSVOGELS EN
OEVERZWALUWEN
Tot half juli volop zwemplezier in de Drentse Aa, totdat
de boswachter een groen wit lint plaatste. Er blijken
oeverzwaluwen te broeden.
In plaats van zwemmen gaan een aantal
enthousiastelingen over op vogels spotten en niet zonder
resultaat, de ijsvogel is een paar keer gezien. En Just
heeft besloten dat hij boswachter wil worden.

14
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LAAT DE VIJFTIG BUNDER
WEER BLOEIEN
In opdracht van Natuurmonumenten is een aannemer
druk in de weer met kranen om de vruchtbare bovenlaag
van een deel van de Vijftig under weg te schrapen.
Bedoeling is dat de heide in dit natuurgebied weer volop
kan bloeien.
Door stikstof-uitstoot en verzuring komt die bloei in het
nauw. Heide biedt veel ruimte aan allerlei al dan niet
zeldzame flora en fauna en geeft deze soorten hopelijk
weer toekomst als de klus er eind dit jaar op zit. Het werk
bestaat uit het verwijderen van het strooisel dat het bos
heeft achtergelaten. Daarin zitten te veel voedingsstoffen
waardoor de natuur verruigt en er bijvoorbeeld veel
bramenstruiken groeien. Ook worden stukken van
het gebied geplagd, zoals delen van de laagtes op en
rond de oude heide. De afgegraven grond zal worden
afgevoerd.

Tijdens het schrapen en plaggen is er steeds iemand
bij die in de gaten houdt dat de archeologische
bijzonderheden van dit gebied - zoals de stokoude
karresporen - in tact blijven. Er vindt ook nog een
aanvullend bodemonderzoek plaats om de precieze
locaties in kaart te brengen waar de verzuring het ergst
is.
De hele operatie is overigens geen reconstructie van
het landschap. Als de toplaag is verwijderd wordt de
vroegere afbakening van de percelen die de boeren
destijds in eigendom hadden hopelijk beter zichtbaar.
Tot een eind in de negentiende eeuw bewerkten de
boeren deze grond collectief. Napoleon had echter
bepaald dat alle grond een eigenaar moest hebben en
dat dit persoonlijk bezit vastgelegd diende te worden.
De Drentse boeren boden daar lang verzet tegen, maar
uiteindelijk staakten zij hun verzet en verdeelden ze de
laatste gezamenlijke percelen, die van elkaar waren
gescheiden door greppels. De Vijftig bunder werd toen
verdeeld in smalle stroken van een meter of zeven breed.
Leuk als dat straks hier en daar weer te zien is.
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DE COLUMN VAN ANNEKE
Soms loop je je gewone rondje met t hondje en ineens
zie je iets waarvan je denkt: hé, wat is dit dan? Zo zagen
wij aan de Tolhuisweg tegenover Cor en Gerrie ineens
een hele stapel stenen staan. Nieuwe oprit? Aanpassen
bestrating? De hele boel was immers net open geweest?
Maar nee, het werd met een man of 3 en een kraantje
op een plek van hooguit 3 bij 5 meter in de berm schuin
voor het huis van Cor en Gerrie gelegd en een paar
dagen later stond er een gigantisch hek voor ... Wel
mooi, daar niet van maar was dat enorme hek nodig
om dat miezerige groene kastje dat er achter stond te
beschermen? Wat zou daar dan wel in zitten?
Meest intrigerend was nog wel de extra paal met
dwarsstuk die erbij was geplaatst, rechtsvoor het kastje.
Oh, och, zou het een klein begraafplaatsje zijn voor hond
of kat? Maar bij mijn weten hadden zij toch niet een grote
hond of kat?
Er zat maar één ding op: vragen!
En Cor, vriendelijk als altijd, kon mij haarfijn uit de doeken
doen wat dit geheel nu voorstelde. Niet een carport, geen
mini-camping of rustplekje zoals vele voorbijgangers al
suggereerden. Nee, in het kastje zit de rioolpomp voor
de drie boerderijen erom heen. En de gemeente moet
bij die pomp kunnen met een kraantje om hem op te
takelen! En de plek moet vooral vrij toegankelijk blijven,
dus geen bossages ervoor maar een groot uitgevallen
hekje.
En die paal? Die is gewoon om het hek open te houden
als het zover is!
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