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     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
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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 1 april.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

5, 6 en 7 februari
2, 3 en 4 april

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
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VOORWOORD

De feestdagen staan alweer voor de deur en met het 
uitbrengen van het Winternummer zitten voor 1994 de 
werkzaamheden voor de redactie erop. Wij hebben 
veel plezier gehad in het uitbrengen van het Kabinet 
en gezien de leuke reacties uit het dorp, denken we 
dat het de moeite waard is geweest om ons hiervoor in 
te zetten. In het eerste nummer eindigde ik het stukje 
'van de redactie' met te zeggen dat wij met de hulp van 
de Midlaarders de krant wel vol zouden krijgen. Dat is 
inderdaad het geval geweest. Wij ontvingen af en toe 
reacties van Midlaarders op stukjes uit het Kabinet en 
ook de verenigingen in het dorp stuurden regelmatig 
copy op. De mensen die wij benaderden voor een 
interview gingen hier meestal op in en ook de kinderen 
hebben hun steentjes bijgedragen. Tot slot danken wij 
alle adverteerders die het mogelijk hebben gemaakt 
dat wij het Kabinet kosteloos konden uitbrengen. De 
redactie wenst iedereen prettige feestdagen, een 
knallende jaarwisseling en veel leesplezier toe.

Kijk, dat is nog eens makkelijk. Bovenstaande is 1-op-1 
overgenomen uit het winter-Kabinet van 1994. 26 jaar 
later gaat het nog steeds zo. Iets minder verenigingen, 
maar nog steeds dorpsgenoten die ons laten weten 
het zo leuk te vinden dat onze dorpskrant nog bestaat. 
En gelukkig ook nog steeds adverteerders die ons 
ondersteunen.

We hebben het online redactievergaderen al behoorlijk 
onder de knie, maar toch denk ik dat we het er 
na corona niet in zullen houden. Keuvelen om de 
keukentafel is toch een stuk gezelliger! In deze editie 
een paar traditionele kerstonderwerpen, zoals het 
recept, de puzzel en een kerstverhaal. Een gedicht dit 
maal. Van Roald Dahl. Excuus, de sinterklaasrijmelarij 
zit er nog een beetje in.

Namens de redactie wens ik iedereen - en alle 
Midlaarders in het bijzonder - hele fijne feestdagen en 
een gelukkig 2021.

Veel leesplezier!

Redactie Kabinet

MAKKELIJK KERSTRECEPT:
ETON MESS

Dit is een recept voor het snelste, makkelijkste, bijna 
klant-en-klare toetje ooit. En het erge is: het is ook nog 
eens gruwelijk lekker.

Ingrediënten
75 g meringues of schuimpjes
250 ml slagroom
2 tl fijne suiker
1 doosje diepvries rood fruit

Voorbereiden
Breek de meringues in grove stukken. Laat het fruit 
ontdooien in een schaaltje in de koelkast.

Bereiden
Klop de slagroom met de suiker tot deze vrij dik is, maar 
niet stijf. Schep alles voorzichtig door elkaar: de stukken 
meringue, het ontdooide fruit en de slagroom: het mag er 
lekker grof uitzien!



BIJZONDERE VONDST:
EEN DIKKE, STOKOUDE
MAALSTEEN

Tijdens het plag- en graafwerk op de Vijftig Bunder is 
bij het herstellen van een oude poel een archeologisch 
waardevolle vondst gedaan: een 5500 jaar oude 
maalsteen. Vermoedelijk is deze steen in gebruik geweest 
bij een van de kleine landbouwgemeenschappen die 
toen in dit gebied boerden.

Vanwege de vele archeologische overblijfselen op de 
Vijftig Bunder moesten de grondwerkers voorzichtig te 
werk gaan. Elke schep grond die wordt verplaatst gaat 
langs het oog van een archeoloog.  Bij het vrijmaken en 
in ere herstellen van een oude poel tikte de kraan een 
flinke steen aan. Nadat die er voorzichtig is uitgehaald, 
bleek dat een maalsteen met een platte bovenkant te 
zijn. Zo’n dertig meter verderop is de kleinere wrijfsteen 
gevonden.   

Archeoloog Ko Lenting legt uit: “Door die wrijfsteen 
met de hand over de maalsteen te schuiven, werden 
graankorrels fijngemalen. Het is een complete set. En 
opmerkelijk is dat ze nooit zijn gebruikt.” Volgens Lenting 
wordt dit soort maalstenen maar zelden gevonden. Hij 
vermoedt dat ze niet bij toeval in de poel terecht zijn 
gekomen. “Ze waren namelijk een waardevol bezit in 
handen van een stam of een persoon. Dat ze in een poel 
zijn gevonden, is vrij uniek, dus je moet denken aan een 
offer.” 

Een mooie vondst die meteen ook nieuwsgierig maakt 
naar hoe het er destijds op deze plek uitzag. Deels 

blijft dat gissen, maar er is ook veel wat we wel weten. 
Bijvoorbeeld dat de landbouw tussen 4000 en 5000 voor 
Christus in het Drentsche Aa-gebied zijn intrede deed. 
En dat vanaf die tijd in toenemende mate mensen hun 
invloed deden gelden op het landschap. Dat veranderde 
dan ook gaandeweg van een boslandschap naar een 
meer open en parkachtig landschap, vooral in de buurt 
van nederzettingen.  

Ook bekend is dat de kleine akkertjes vaak samen een 
aaneengesloten akkercomplex vormden, ook op delen 
van de Vijftig Bunder. Vanuit de hoogte zijn nog restanten 
van die raatakkers zichtbaar. De landbouw was zeker nog 
heel primitief: enkele jaren akkerbouw op een veldje werd 
gevolgd door tientallen jaren braakligging. De boeren 
woonden vaak, maar lang niet altijd, midden tussen 
hun akkers. De boerderijen lagen dan op soortgelijke 
perceeltjes als de akkers zelf. Vee werd geweid op de 
braakliggende delen, maar waarschijnlijk ook tot in de 
verre omtrek van de boerderij.

Bronnen: Natuurmonumenten, Landschapsbiografie van 
de Drentsche Aa, Theo Spek e.a.
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DE EERSTE ERVARINGEN 
MET GLASVEZEL

Inmiddels is bij mij de glasvezel volledig operationeel. 
Snel internet, (interactieve) televisie en telefoon; alles 
doet het. Maar ik weet dat dat bij een groot deel van 
het dorp nog niet het geval is (stand per 7 december). 
Er zijn veel mensen die nog geen aansluiting hebben 
en er zijn een paar plekken waar er nog problemen 
met het graafwerk zijn (nog geen toestemming van 
grondeigenaar). Vorige week zag ik de aannemer nog 
bezig met het blazen van de glasvezel door de buizen. 
Ik hoop dat nu snel alle woningen worden aangesloten.

Kort nadat ik de aansluiting in huis had, kreeg ik per post 
de router en het kastje voor de tv thuis bezorgd. En vrij 
snel daarna werd ik gevraagd een afspraak te maken 
voor de gratis installatie. Die gratis installatie wordt 
uitgevoerd door het bedrijf Guideon. Het is goed om 
te weten dat de monteur van Guideon maar een korte 
standaard kabel legt. Hij werkt de nieuwe kabel weg op 
of langs de plint en bevestigt deze met een spijkerclip. 
Realiseer je dat de nieuwe kabel zichtbaar blijft. Voor 
extra werkzaamheden moet betaald worden.

Wat ze bijvoorbeeld niet doen is gaten boren en kabels 
door het hele huis aanleggen en wegwerken. Omdat er 
bij mij wel leidingen door een vloer en een wand moesten 
worden gelegd, heb ik Jeroen de Vries van de pc service 
shop in Annen gevraagd de installatie bij mij thuis te 
doen. Het eerste wat Jeroen testte, was of ik wel signaal 
had. Nee dus. De volgende dag had ik iemand van 
aannemer Allinq in huis die ontdekte dat in de POP in de 
Groeve mijn aansluiting was verwisseld met die van een 
ander. Dat is toen onmiddellijk hersteld. Weer een dag 
later had ik wel signaal en kon het installatiewerk worden 
afgerond. Toen bleek dat het wifisignaal in huis erg zwak 
was. Mijn mobiel zat voortdurend te switchen tussen de 
zendmast en het wifisignaal. De oplossing was een set 
wifiversterkers en dat werkt nu prima. Ik heb inmiddels 
begrepen dat meer mensen wifiversterkers hebben 
aangesloten. Als je een goed wifisignaal overal in je huis 
wilt hebben, ontkom je eigenlijk niet aan versterkers is 
mijn indruk. Overigens: de snelheid van internet via wifi 
is beduidend lager dan een bedrade aansluiting. De door 
de provider aangeboden snelheid krijg je alleen via een 
bedrade aansluiting.

De wifi versterker, router en aansluiting in de meterkast

Mocht je nog een e-mailadres hebben dat gekoppeld 
is aan je ‘oude’ provider, dan kun je twee dingen doen. 
De eerste is alle e-mail vanaf je oude adres door laten 
sturen (daar zijn maandelijks kosten aan verbonden) of 
je stapt over naar een e-mailadres dat niet is gekoppeld 
aan een provider. Dat laatste heeft ook als voordeel dat 
als je van provider wisselt, je niet weer je e-mailadres 
hoeft te wijzigen. Dat wijzigen van e-mailadres vraagt 
nog wel even wat tijd; het gaat niet alleen om vrienden en 
kennissen, maar ook om instanties waar je je e-mailadres 
gebruikt om in te loggen. Soms kun je via internet zaken 
aanpassen, soms moet je even bellen, maar in alle 
gevallen wordt het best snel geregeld. Voor het opzeggen 
van je abonnement bij KPN en Canaldigitaal kun je 
gewoon met hen bellen en het wordt geregeld. Binnen 
een uur of een dag heb je een schriftelijke bevestiging 
van de opzegging. Keurig hoor, alhoewel ze je wel 
eerst proberen te verleiden met allerlei aanbiedingen 
die je niet wilt hebben. Voor mensen met een schotel 
nog even een tip. Via de schotel kun je enorm veel 
zenders vrij ontvangen; je hebt daar geen abonnement 
bij Canaldigitaal voor nodig. Dat zijn de zogenoemde 
Free To Air zenders (daar zitten bijvoorbeeld veel Duitse 
zenders bij). Mocht je daar favoriete zenders tussen 
hebben die niet in jouw pakket van je provider zitten, dan 
kun je overwegen om je schotel te laten staan. Als je 
een televisie hebt met twee HDMI-ingangen, kun je later 
eenvoudig heen en weer schakelen tussen glasvezel en 
schotel.

Als er nog mensen zijn die (grote) problemen ondervinden 
met de aansluiting of installatie, mail dan naar glas@
midlaren.nl. Ik kan dan proberen jullie op het goede 
spoor te zetten voor de oplossing.

Rik Timmer

mailto:glas@midlaren.nl
mailto:glas@midlaren.nl
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DE NIEUWE 
DORPSFEESTCOMMISSIE

Waarom dit stukje? Op 10 december heeft 
de overdracht van de dorpsfeestcommissie 
plaatsgevonden, want na 4 jaar is het tijd voor 
een nieuwe garde! Wij nemen afscheid van Chris 
Wesselink, Carolien Berendsen, Marij Emelie Schievink 
en Henkjan Loeröp. Wij danken deze commissie voor 
hun inzet en toewijding! Dankzij hun inspanningen 
beginnen wij met veel plezier aan onze termijn. 

Wij vinden het belangrijk om middels (kleinschalige) 
activiteiten de dorpbinding van alle Midlaarders te 
stimuleren. Het is natuurlijk lastig om van alles te 
organiseren in deze periode. Desondanks willen wij 
toch graag de mogelijkheid bieden om oliebollen met 
bubbels af te halen op oudjaarsdag van 15-17 uur in 
combinatie met een drankje op het sportveld. Er zit 
een bestellijst bij dit Kabinet. De uiterste besteldatum is 
dinsdag 29 december.

Verder presenteren wij ons jaarprogramma in het eerste 
kwartaal van 2021 in het Kabinet.

Lijkt het je leuk om ook aan te sluiten in onze 
commissie? Of ons te ondersteunen bij onze activiteiten 
(niet bij alle hoor!), dan horen wij het graag. Wij kijken 
ernaar uit!

Hartelijke groet,
Anneloes Stoetman

vlnr: Ralph Steenbergen, Anneloes Stoetman, Agnes 
Boneschansker en Hilde van Ree

EVEN VOORSTELLEN ... 
MAAIKE EN ALIEN

Maandagochtend 30 november, na vijf weken 
nagenoeg fulltime klussen krijgt het huis steeds 
meer vorm. Omdat ik even niets te doen heb binnen, 
loop ik naar de brievenbus. Daar vind ik ’t Midlaarder 
Kabinet én een briefje van Caroline Messchendorp 
met de vraag of we een voorstelstukje willen schrijven. 
Natuurlijk!

Wij zijn Maaike en Alien, de nieuwe (en trotse) 
bewoners van de Tolhuisweg nummer 16. Na jaren in 
de stad, heel even Emmen en voor Maaike een aantal 
jaren Amsterdam, kregen wij steeds meer zin om 
uit de stad te vertrekken. We fantaseerden over een 
huis met een weiland achter de tuin, rust maar niet 
afgelegen, vrijheid maar wel faciliteiten enigszins in 
de buurt. Roden? Tolbert? Norg? Peize? Midlaren? Ja, 
Midlaren! Direct na het online komen op Funda, stuurde 
Maaike een mail naar de makelaar, met als uiteindelijk 
resultaat dat wij 27 oktober de sleutel kregen van 
deze fantastische plek. Ondanks dat het huis zeker 
nog niet af is, voelden we ons direct thuis. We hopen 
de komende weken een heel eind op te schieten met 
het huis. Als de rust wedergekeerd is kun je ons in de 
toekomst tegenkomen op de racefiets/MTB, wandelend 
of lekker met een koffietje in de tuin.

Maaike en Alien 



NIEUWE DIERENARTS-
PRAKTIJK OP KOMST IN 
OUDE SLAGERIJ

Sinds eind oktober wonen Jeroen en Anouk Schipper met 
hun drie kinderen, Jorrit (12), Boudewijn (10) en Jasmijn 
(7) aan de Groningerstraat. Om precies te zijn in het huis 
met winkel dat lange tijd de thuishaven was van Geert 
Koers. Daar komt ook de toekomstige praktijkruimte 
van Anouk. Zij is dierenarts, gespecialiseerd in 
gezelschapsdieren. Jeroen is werkzaam bij KPN. Ze zijn 
ingenomen met hun nieuwe plek: “Er komt nog een put 
werk aan. Maar het is fijn om hier te wonen.”  

Hond onder de katten
Meteen na binnenkomst met de pen in de aanslag neemt 
een van de vier Siamese katten plaats tegenover de 
schrijver van dit stukje, de staart demonstratief zwaaiend 
over het schrijfblok. Nauwgezet en onverstoorbaar 
bestudeert het dier de bezoeker van nabij en neemt daar 
de tijd voor. Na de staart opzij te hebben geschoven kan 
onze schrijver doen wat ie graag doet: schrijven. De kat 
vindt het goed.  

De Siamese katten in huize Schipper zijn een compromis. 
Jeroen koos voor de kat, tot nu toe ontbraken de tijd en 

ruimte voor een hond, maar een Siamees kan je zien als 
een hond onder de katten. En ze zijn leuk en eigengereid. 
Dat de dieren hier een prominente plek innemen is niet 
helemaal een verrassing. Anouk heeft zolang ze zich kan 
herinneren grote interesse in de vele bewoners van het 
dierenrijk. Van jongs af aan was duidelijk dat ze graag 
bezig is met dieren. Het idee dat je zieke beesten beter 
kunt maken bleef al die tijd een grote aantrekkingskracht 
op haar uitoefenen. Dat ze na haar middelbare school 
diergeneeskunde ging studeren in Utrecht lag dan ook 
wel voor de hand.

Praktijkervaring 
Als kersverse dierenarts begon ze in Roden bij 

Diergeneeskundig Centrum Hopmans, waar ze vijf jaar 
heeft gewerkt. Ze vertelt er enthousiast over: “Deze kliniek 
biedt ook de mogelijkheid van tal van specialistische 
behandelingen, zeg maar de zorg voor dieren met zulke 
gecompliceerde problemen dat ze worden doorverwezen 
- de zorg in de tweede lijn. Daar heb ik naast dagelijkse 
spreekuren vijf jaar lang ervaring opgedaan met 
specialismen zoals chirurgie en interne geneeskunde. 
Heel leerzaam. Ik ontdekte hoe leuk ik diagnostiek vind: 
veelzijdige puzzelstukjes die opgelost moeten worden. ” 
Ze werkte ook een aantal jaren in de dierenartsenpraktijk 
in Beilen en Winsum en bij de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit regio Noord Nederland. “Gaandeweg  
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werd mij steeds meer duidelijk dat ik voor mezelf wilde 
beginnen. Dat resulteerde begin 2019 in de overname 
van de praktijk van Lies Schuitemaker in Zuidlaren die 
ermee stopte.” Daar aan de Esweg op het oude adres 
houdt Anouk voorlopig nog praktijk, samen met haar 
assistentes en een  dierenarts die goed thuis is in de 
tandheelkunde bij gezelschapsdieren. 

Jeroen vertelt over zijn achtergrond: hij is Scrum Master 
bij de grootste telecomprovider. Wat dat is? “Dat is een 
coach voor een team mensen. Het is een werkmethode 
om snel en flexibel met een team naar een eindproduct 
toe te werken, in dit geval software voor klanten die hun 
data willen veilig stellen binnen de eigen landsgrenzen.”   

Op de schop
Hij vertelt over de zoektocht die ze samen hebben 
ondernomen naar een passend onderkomen. “Onze 
wensenlijst werd ingegeven door de behoefte aan 
woonruimte voor ons vijven plus een geschikte 
praktijkruimte. We zochten naar een locatie aan de 
noordkant van Zuidlaren. En ja, dan komt Midlaren snel 
in beeld. Mooi dorp en uit de enthousiaste verhalen 
die we onder meer via onze makelaar Arne Blaauboer 
hoorden, qua sfeer goed bij ons passend: een dorp met 
onderlinge verbinding maar niet dat je elkaar overloopt. 
Toen we deze mooie plek in het vizier kregen, zagen 
we snel dat we hier de mogelijkheden hadden die we 
zochten. Ondanks dat we nog van alles moeten doen 
om hier een dierenkliniek te kunnen laten functioneren, 
voelen we ons hier al goed thuis.”

Voor de komende verbouwing en alle noodzakelijke 
aanpassingen hebben Anouk en Jeroen een architect 
in de arm genomen. “De oude slagerij en een deel 
van de benedenwoning zullen worden omgetoverd tot 
praktijkruimte. Aan de achterzijde van het huidige pand 
is ons plan om een stuk bij te bouwen dat als leefruimte 
gaat dienen. Dan hebben we ook uitzicht over het land. 
Hierover zijn we druk in de weer met de gemeente. We 
hopen eind komend jaar zover te zijn dat de verbouwing 
van ons nieuwe onderkomen gereed is. Dat zou mooi 
zijn. Of dat lukt hangt er onder andere vanaf of onze 
plannen de instemming krijgen van de gemeente. Dat is 
een proces dat vaak meer tijd kost dan je denkt.”

“Tegen de tijd dat de deur van de praktijk in Midlaren 
open gaat, zal er veel ingrijpend zijn veranderd. Zo 
heeft de wit geschilderde muur aan de noordkant met 
daarop de grote letters ‘Slagerij’ zijn langste tijd gehad. 
Daar komt een veterinair logo voor in de plaats met 
‘Dierenartsenpraktijk de Hondsrug’. Niet alles gaat echter 
op de schop. De voor velen bekende winkeldeur aan de 
voorkant van het pand wordt in ere gehouden en zal 
straks toegang bieden tot de nieuwe praktijkruimte.”  

Een leuk gebaar!
 
Toon van der Hammen 

EXPOSITIE SPOREN
Kunstcollectief 6kmperuur10mdiep - met de Midlaarders 
Wim Peters en Mare Sliedrecht - verdiepte zich een 
jaar lang in de betekenis van sporen. Een programma 
van films, excursies, discussies, wandelingen en 
werkbesprekingen zorgde voor inspiratie. In de expositie 
kun je al het gemaakte werk voor het eerst bekijken. Het 
collectief viert met de groepsexpositie tegelijkertijd zijn 
tienjarig bestaan.

De expositie is nog t/m 28 februari in het MOW in 
Westerwolde.

7KABINETKABINET
‘t Midlaarder

Aandenken aan Geert Koers 

Het raam van de winkeldeur met daarop de 
fraai gegraveerde tekst ‘Slagerij G.P. Koers’ zal 
beschikbaar worden gesteld aan het dorp. Als 
aandenken aan de oude man in zijn witte jas die 
meer dan 75 jaar lang het slagersvak beoefende 
en zijn nering dreef tot de laatste snik. Wat we als 
dorp ermee gaan doen? Een leuk idee komt alvast 
van Wim Darneviel. Hij opperde om het raam aan 
molenmuseum De Wachter te schenken. Daar is een 
permanente uitstalling van het leven van ooit, zoals 
diverse oude ambachten en een winkelinterieur 
van vroeger. Wie nog een leuk idee heeft, laat het 
gerust weten aan de redactie: kabinet@midlaren.net   
Wordt vervolgd.   

mailto:kabinet@midlaren.net   


TWEE PROVINCIES,
ÉÉN VLAG

Missen kun je het niet als je over de Schutsweg wandelt 
naar Noordlaren. Aan de grenspaal waar je vanaf Drenthe 
de provincie Groningen instapt hangt een unieke vlag 
- letterlijk, want er bestaat maar één exemplaar. Eerst 
denk je, o ja, daar zit iets van de provinciale vlag van 
Drenthe in met die rode sterren en dat kasteeltje. Kijk 
je langer dan zie je duidelijk ook de vlag van Groningen 
zoals die groene balk en dat blauw wit rood. Hoe zit dat? 

We gaan op zoek en komen terecht bij Peter van Ek uit 
Noordlaren, de man die op dit idee kwam. Hij vertelt over 
de achtergronden: “Je hebt op die plek drie keer een 
grens, die van de beide dorpen Noordlaren en Midlaren, 
van de gemeenten en van de twee provincies. Een paar 
jaar terug hebben we daar een vlaggenmast neergezet. 
Dat was tevens de herstart van de oude dorpstraditie van 
‘het Grensgeval’ met de jaarlijkse voetbalderby tussen 
Midlaren en Noordlaren. De  winnaar van deze wedstrijd 
mag dan de eigen dorpsvlag hijsen aan de grenspaal. 
Overigens had Midlaren toen nog geen vlag. Maar daar 
hebben jullie geen gras over laten groeien, want het 
duurde niet lang en daar hing ineens een mooie vlag, 
zeker zo mooi als de onze vind ik”. Maar misschien hangt 
die Midlaarder vlag wel vaker dan de Noordlaarders lief 
is. Midlaren heeft deze wedstrijd al twee keer achter 
elkaar gewonnen. 
Tot zover de dorpsvlag. Nu over de vlag die er op dit 
moment hangt, die van de twee provincies. Het plan voor 
zo’n vlag is al langere tijd geleden geboren. Een paar 
jaar terug hebben Peter van Ek en zijn schoonvader Wim 
Peters uit Midlaren een boom van Natuurmonumenten 
gekregen die sindsdien als de welbekende vlaggenmast 
dient op de provinciegrens. Peter: “Het leek me wel een 
aardige gedachte als Midlaren en Noordlaren ook wat 
naar elkaar toe bewegen.” Met lichte ironie:  “De traditie 
van de dorpsvlag rond het voetbal drukt rivaliteit uit, 
zo van de winnaar tegenover de overwonnene. Zou je 
daar de Drentse vlag hijsen, dan worden de Groningers 
boos en hang je de Groninger vlag in top dan worden de 
Drenten niet vrolijk. Vandaar dat ik de beide vlaggen als 
het ware in elkaar heb geschoven. ” Dat legt inderdaad 
meer de nadruk op het idee van samen.

Diverse Noordlaarders zoals Peter zouden de grensplek 
nog wel wat verder willen aankleden, bijvoorbeeld met 
een paar zwerfstenen en een bankje om te genieten 
van het uitzicht of gewoon voor wat grensoverschrijdend 
praatverkeer. Dat is nou helemaal geen slecht idee! 

ZO BLIJF JE BEZIG

Eindelijk na jaren bakkeleien met de gemeente hebben 
we een mooie nieuwe straat. Het kostte veel moeite: bij de 
gemeente hebben ze liever asfalt want dat is goedkoper 
in onderhoud. Maar wij, Midlaarders, wilden graag op de 
Tolhuisweg die mooie rode steentjes houden. Ligt die 
nieuwe weg er eindelijk in, komen in één week honderden 
keren vijfassige vrachtwagens af en aan rijden om vele 
duizenden tonnen grond af te voeren. 

Wie dagelijks de Tolhuisweg naar achteren liep zag 
het gebeuren: sporen in de berm van uitwijkend zwaar 
verkeer. De wat bol gelegde weg werd steeds boller 
want langzaam zakten de rijsporen  verder in. De stenen 
schoven hier en daar een fractie uit elkaar. De voegen 
werden breder, de rode stenen weken steeds verder 
uiteen tot ze iets kantelden en er ribbels ontstonden. Net 
als vroeger toen de Tolhuisweg een route was waarbij je 
als fietser je handen goed aan het stuur moet houden 
om niet te vallen.

Waarom maak ik me zo druk? De weg kan weer 
gerepareerd (al moeten we daar vermoedelijk weer jaren 
over zeuren). Mijn woede wordt gevoed door de kennis 
dat deze operatie berust op een stapeling van zaken 
die allemaal anders hadden gekund. Nodeloos is onze 
straat verkracht en dat maakt me hels. 

Eerst een disclaimer: vermoedelijk vond de hele operatie 
netjes binnen de voorschriften plaats. De chauffeurs 
reden redelijk attent, de wagens waren afgesloten, 
bewoners kregen keurig een aankondigingsbrief, het 
werk had vergunning en gebeurde in het juiste seizoen 
(qua dierenleed), etc. Ik denk dat de ambtenaren hun 
werk keurig hebben gedaan en daar tevreden over 
zijn. Zelfs al gebeurde er niks illegaals: het had zo niet 
gemoeten en daarover blijf ik verontwaardigd.

In Nederland mogen vrachtwagens maximaal 40 
ton wegen, en als ze vijf assen hebben 50 ton. Voor 
onze rode oude steentjes is dat veel te veel. Zelfs 
provinciale wegen worden massaal aan gort gereden 
door vrachtwagens. Eén op de zes blijkt ook nog 
overbeladen, lees ik op de website van het ministerie. 
Een vrachtwagen met teveel lading doet net zoveel 
schade als 400.000 personenwagens. Waarom reden er 
in ons mooie dorp geen kleinere wagens of deden ze die 
dikke vijfassers halfvol? Ik vermoed dat het antwoord is: 
omdat het mag. Een verminking  van het wegdek binnen 
de voorschriften. Ik zou zeggen: gemeente, verbiedt 
zwaar verkeer op onze kwetsbare weg. Je slaat twee 
vliegen in een klap: je kiest voor fietsers (sympathiek 
en goed voor de recreatie) en het scheelt je enorm veel 
herstelkosten.

Maar moest die bult grond wel weg? 
Ik heb het nog gevraagd aan één van de mensen 
die achter bij de Vijftig Bunder werkte: kunnen die 
bulten afgeschraapte grond niet gewoon ergens in het 
landschap benut worden? Enkele jaren geleden is het 
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‘landje van Malle Marie’ afgeschraapt. Die grond is toen 
even verderop (tussen de Tolhuisweg en het bos) over 
een eerder afgegraven perceel uitgespreid. Daar is de 
bodem nu dus weer even hoog als een halve eeuw 
geleden. Er is daarna een CO2 bosje op gepoot. Prima 
zo. 

Maar dat was een lot uit de loterij, want in dit land mag 
je niet zomaar een bult grond ergens opbrengen (of 
weghalen). Het zou me niet verbazen als de afgeplagde 
laag volgens de reglementen als “vervuilde grond” 
moet worden behandeld – uiteraard tegen hoge kosten 
ingeleverd bij een bedrijf dat zorgt voor vernietiging of zo. 
Je kan niet meer zoals Kok bij ons nog deed twintig jaar 
geleden: een gat graven en daar de overtollige grond 
in storten - daar is vermoedelijk te vaak misbruik van 
gemaakt door smeerkezen en daarom hebben we daar 
nu strenge regels voor. Maar met een beetje creativiteit 
had er toch best ergens een uitkijkbult gemaakt kunnen 
worden – nieuwe natuur met een nieuw uitkijkpunt. Het 
landschap gaat met haar tijd mee. 

Waarom is de hei afgeschraapt?
Veel fundamenteler is de vraag: waar komt die enorme 
bult grond vandaan? Waarom moest onze Vijftig Bunder 
worden afgeplagd? Als je er nu rondloopt zie je een 
afschuwelijke verminking van het terrein. Denk aan al 
die dieren die lekker in de bodem in hun holletje zaten 
en je voelt de wreedheid van zo’n ingreep. Zijn ze bij 

Natuurmonumenten nou gek geworden? Nee, daarmee 
zou ik hen beslist onrecht doen. Maar we zijn wel beland 
in een idioot scenario. Met zijn allen, de intensieve 
landbouw voorop, maar industrie en vervoer doen flink 
mee, produceren wij veel teveel stikstof. Daarvan gaat 
de hei dood en sterven planten en dieren van deze 
biotoop uit. Dit is een laatste poging onze hei te redden 
door de hele met stikstof doordesemde laag grond eraf 
te schrapen. Dat kost veel geld en ziet er een paar 
jaar vreselijk uit. Ik hoop echt dat het onze hei helpt te 
overleven.

Kan dat niet anders? 
Het meest effectief en logisch is om die stikstofuitstoot 
te verminderen. Hier in Midlaren, in Noord-Nederland, 
maar eigenlijk natuurlijk in het hele land. Dat kan, maar 
daarvoor hebben we een krachtdadige overheid nodig. 
Een regering die zich houdt aan haar beloften om de 
natuur te beschermen tegen de exploitatiedrang van 
de mens. Een provincie die durft op te treden tegen 
overexploitatie en een gemeente die keuzes durft te 
maken. 

De zware vijfassers die de weg in ons dorp kapotrijden, 
zijn onderdeel van een grote hersteloperatie. Ik zou blij 
moeten zijn dat die plaatsvindt. Maar dat is lastig want ik 
zie ook de keerzijden. Deze hersteloperatie brengt hoge 
kosten met zich mee en leidt (vermoedelijk legaal) tot 
schade waarvoor een volgende oplapbeurt moet worden 
opgetuigd. We zitten dus middenin een peperdure 
cirkelprocessie van opeenvolgende hersteloperaties. 

Misschien moet ik me niet zo druk maken. Het wordt 
vanzelf voorjaar en dan ga ik ervan genieten dat de 
Vijftig Bunder weer begroeid raakt. Het landje van Malle 
Marie stond binnen drie jaar alweer prachtig paars (hei) 
en geel (stekelbrem) te bloeien.

Vanaf februari, als er weer mest uitgereden mag worden, 
zullen er opnieuw zware wagens over de Tolhuisweg 
rijden. Dan niet gevuld met te stikstofrijke grond die 
weggebracht moet, maar met mest. Nieuwe aanvoer, 
een nieuwe ronde.

Zo blijf je bezig. 

Ineke Noordhoff
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IJSCLUB MIDLAREN

“Een vergadering met de IJsclub? Maar der ligt ja 
helemaal geen ijs?” Die uitspraak horen we regelmatig. 
In november kwam de IJsclub weer bijeen. Nou ja, 
bijeen. Niet fysiek natuurlijk. Heel modern, via Teams. 
Een noviteit in de 100 jaar plus historie van de IJsclub. 
Hieronder staan de belangrijke punten uit die vergadering.

Jaarvergadering
De jaarvergadering gaat vanwege covid niet door in 
2020. Mocht het deze winter nog wel mogelijk worden 
om de jaarvergadering te houden dan hoor je van ons.

Contributie lopen
Elk jaar halen de bestuursleden de €5 contributie op 
in het dorp en gaan daarvoor langs alle deuren. Een 
leuke manier om in contact te komen met (nieuwe) 
dorpsgenoten en om zoveel mogelijk geld binnen te halen 
voor de IJsclub. Vanwege covid zien de bestuursleden 
hier dit jaar vanaf. Je ontvangt een brief in de bus met 
het verzoek geld over te maken.

Water op het sportveld
We spraken af om zaterdag 5 december samen te komen 
bij De Bloemert om als elk jaar de sloot schoon te harken 
voor een goede aanvoer van het Zuidlaardermeerwater 
naar het sportveld. En daarna de pomp om te zetten 
zodat het water het sportveld opstroomt. Er was even 
discussie over het gras. Was het niet te hoog? IJs met 
gras erdoorheen was toch ook geen gezicht. Besloten 
werd dat het nog moest worden geklepeld. Oftewel 
grasmaaien.

Bestuurswissel
Voorzitter Michiel Kanon zou komende jaarvergadering 
aftreden. Bij geen tegenkandidaten zou Ralph 
Steenbergen aantreden. Geen jaarvergadering, dus de 
voorzitter kan nog niet aftreden. Ralph wordt wel alvast 
ingewijd en was zaterdag 5 december present met hark 
bij De Bloemert.

Lamp kapot
Er bleek een lamp kapot. Bestuurslid Ciaran heeft 
met behulp van dorpsgenoot Erik en een hoogwerker 
de lamp eruit gehaald. Na reparatie zal de lamp terug 
worden geplaatst.



DE MIDLAARDER EN ZIJN 
HOBBY: PIETER DEN HENGST

In deze kersteditie van de Midlaarder en zijn hobby 
interview ik de Midlaarder met wie ik Kerst als geen 
ander associeer: Pieter den Hengst. Pieter heeft 
namelijk een hobby, die niet velen zullen hebben: 
archeologie. Archeologie? Ja, Pieter blijkt tijdens het 
gesprek een ware Indiana Jones. De Harrison Ford van 
Midlaren. De avonturen zijn misschien niet direct zo 
spectaculair als in de Indiana Jones films maar toch; 
oordeelt u zelf.

Wie is Pieter?
Pieter is geboren in Delft, een dwarsgebakken 
Hollander, zo omschrijft hij zichzelf. Hij studeerde 
geologie in Leiden en daar ontmoette hij bij de 
studentenvereniging Marion met wie hij nog steeds 
samen is. Het stel studeerde af en Pieter kreeg in 
1971 de kans om in Suriname te gaan werken bij de 
Geologische Dienst en ook Marion vond daar direct 
werk. Suriname moest met Nederlandse hulp in kaart 
gebracht worden. Hiervoor waren veel enthousiaste 
geologen nodig. Het doel was een basiskaart te maken. 
Op deze kaart moest inzichtelijk worden waar de 
rijkdommen van Suriname verstopt waren: goud, olie, 
mineralen en drinkwater onder andere.

In 1978 keerden ze terug naar Nederland. Naar Den 
Haag om precies te zijn. Daar solliciteerde Pieter op 
van alles en nog wat en zonder succes. Daarom liet hij 
zich omscholen tot IT'er en volgde de AMBI-opleiding 
tot systeemanalist. En dat was een prima keuze. Pieter 
kwam in dienst bij de NAM in Assen want die vonden 
de combi van iemand die blijkbaar in staat was geologie 
(lees de Nederlandse rijkdommen in kaart brengen) 
met ICT te combineren super interessant.

Na 18 jaar vertrok hij bij de NAM, ze kochten de oude 
kwekerij van Roelfsema aan de Groningerstraat en 
verbouwden dit tot hun nieuwe onderkomen. Een groot 
veld met ca. 1000 kerstbomen was zijn lot.

Archeologie
Als kersverse Midlaarder was alleen lid zijn van de 
Dorpsfeestcommissie niet genoeg afleiding en daarom 
startte Pieter in 2003 een voltijdse studie Archeologie 
aan de RUG. Een goede combinatie van fysiek bezig 
zijn en ook mentaal uitgedaagd worden en het vak ligt 
dicht tegen de geologie aan.

Het toeval wilde dat er tegelijkertijd een heuse 
opgraving startte rond het terrein van de Bloemert 
in Midlaren. Hij stapte erop af en mocht meteen 
meedoen. Tijdens zijn studie een bron van inspiratie 
en met de neus op de praktijk. Leuk om te weten: 
Midlaren ontstond zo rond 500 voor Christus al rond 
de Bloemert, later verschoof de bebouwing richting 
de Noordlaarderweg, waarna vanaf eind 19e eeuw 
Midlaren zich ontwikkelde tot wat het nu is.

De verhalen
En dan nu de spannende verhalen, de verhalen die 
tot de verbeelding spreken en de fantasie op hol laten 
slaan. Stel, je woont in Midlaren en je woont bovenop 
een schat, die daar rond het jaar 870 is verstopt 
door bange Midlaarders, bang voor de Vikingen en 
Noormannen die in aantocht waren? In 1906 is op 
de plek van de huidige school (die omtrent die tijd 
gebouwd is) een heuse zilverschat gevonden. Destijds 
al gevonden en beschreven. Pieter is hier ingedoken en 
heeft er een scriptie over geschreven. 

Naast dit plaatselijke verhaal vertelt Pieter nog 
uitgebreid over de onderzoeken naar oude Drentse 
kerken. Hij onderzocht de kerken van Emmen, Anloo, 
Beilen, Roden en nu Vries. Kerken zijn symbolen van 
de geschiedenis. Bijna iedereen vindt ze mooi en 
indrukwekkend en je proeft de vervlogen eeuwen er 
vaak heel goed.

Rond 800 voor Christus werd het christendom in 
Drenthe ingevoerd. Ik zeg ingevoerd omdat dit niet 
altijd vrijwillig en vredelievend ging. Kerk en overheid 
waren toen ‘twee handen op één buik’. Zo was er de 
doodstraf voor wie niet gedoopt wilde worden, verplicht 
begraven worden op gewijde grond (niet te verwarren 
met weidegrond) en de doodstraf op lijkverbranding. 
De elite liet zich als eerste tot christen bekeren, vaak 
om hun eigen hachje te redden en er goed op te 
staan bij de heersers van die tijd. Dit zie je terug in 
de bouw van de eerste kerken die soms door de elite 
werden gebouwd. Kleine houten kerken verrezen. Door 
opgravingen te doen kon goed in kaart gebracht worden 
dat die kerken steeds verder uitgebreid werden. Het 
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was destijds verplicht om op het kerkhof begraven te 
worden en ook mochten er geen bijgaven meegegeven 
worden (heidenen namen van alles mee de dood in). 
Tegenwoordig zijn de kerken wat moderner. Om het 
hoofd boven water te houden organiseren kerken 
naast de corebusiness steeds meer nevenactiviteiten. 
Hierdoor worden de kerken ook steeds comfortabeler. 
Er moet horeca in, een vloerverwarming en een 
garderobe voor de jas (veuls te warm met die 
vloerverwarming). Vlak voor de verbouwing is Pieter 
er dan vaak bij. De grond wordt tot maximaal 50 cm 
afgegraven. Zo worden er regelmatig grafkelders 
gevonden, soms mogen ze open en soms ook niet. 

Over al deze verhalen en nog veel meer schrijft 
Pieter ook. Veel publicaties komen in de Nieuwe 
Drentse Volksalmanak. Op de website van de Drents 
Prehistorische Vereniging kunt u veel meer te weten 
komen. Pieter zat ook 12 jaar in het bestuur van deze 
vereniging. Hij organiseerde diverse excursies naar het 
buitenland om ook daar o.a. de equivalent van onze 
hunebedden te gaan bekijken.

 
Tot slot een verhaal dat me niet loslaat. Pieter is nu 
bezig bij de kerk in Vries. Daar is een vondst gedaan 
waar je de meest wilde fantasieën op los kunt laten. 
Daar zijn ruim 75 kindergraven gevonden van zo rond 
1000 na Chr. De begraven kinderen waren allemaal 
tussen de 0 en 4 jaar oud. Wat is daar gebeurd in Vries? 
Pest? Moord? Ritueel geofferd? Wie zal het zeggen? 
Misschien stond er destijds wel een heel slecht 
kinderdagverblijf?

Met dit verhaal nemen we afscheid. Pieter heeft 
nog een paar drukke weken voor de boeg. Het bord 
Kerstbomen staat weer aan de weg.

Fijne kerstdagen en ik wens iedereen een gezond 
corona-vrij Nieuwjaar

Johan van der Helm
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ROODKAPJE EN DE WOLF
(uit: Gruwelijke Rijmen van Roald Dahl, illustratie: Quentin Blake)

Op een der Kerstdagen
voelde Wolf de honger knagen,
dus klopte hij bij grootmoe aan.
Zij deed open, zag hem staan

met scherpe tanden, valse lach.
Hij gromde grijnzend: ‘Goedendag’.

De arme grootmoe schrok zich naar: 
Straks eet hij me op met huid en haar.

Ze sloeg de spijker op zijn kop,
want hij vrat haar in één hap op.

Maar grootmoeder was taai en schriel,
hetgeen de wolf maar slecht beviel.

‘Ze is te weinig’, klaagde hij,
‘dat is toch geen kerstmaal voor mij’.
Na zo’n schriel scharminkel moet je

als wolf minstens nog een toetje.
Terwijl hij heel boosaardig lachte,
zei hij: Ik denk dat ik zal wachten
tot Roodkapje, t mals, jong ding,

terugkomt van haar boswandelling.
Grootmoes kleren, moet je weten,

die hij natuurlijk niet op had gegeten, 
heeft hij opgeraapt en aangetrokken; 

haar jas, haar muts en ook haar sokken.
Hij kamde en krulde zelfs zijn haar. 

In grootmoes stoel zat Wolf toen klaar.
Het kleine meisje kwam algauw

en vroeg aan Wolf traditiegetrouw:

‘O grootmoe, wat heb je grote oren.’
‘Dan kan ik je beter horen’.

‘Wat n grote ogen’, zei ze zoet.
‘Dan kan ik beter zien wat je doet’,

zei Wolf, terwijl hij naar haar staarde
en watertandde en likkebaardde.
Na dat karkas, vol bot en haar,
dacht hij, smaakt zij als kaviaar.

Maar Roodkapje knipoogde en zei:
‘O wat een mooie bontjas heb jij!’

‘Fout!’ riep Wolf haar nijdig toe.
‘Wat heb je een grote tanden, grootmoe,

dát moet je zeggen, ezelskop.
nou ja, dan eet ik je zo maar op.’
’t Kind lacht en trekt in een wipje

een revolver uit haar slipje.
Ze richt hem op het grote beest

en beng, beng…. Die is er geweest!

Een week of wat later, ik weet het nog goed,
heb ik in het Noordlaarderbos Roodkapje ontmoet.

Ik herkende haar bijna niet, dat snap je,
zo zonder cape en zonder rood kapje.

‘Hallo’ riep ze vrolijk, ‘zie je wel
Mijn prachtige bontjas van WOLVENVEL?!’
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ONDERTUSSEN BIJ DE 
BUREN ...

Dankzij Marcus Lokhorst krijg ik regelmatig een 
exemplaar van de dorpskrant van Noordlaren in de bus 
en daar las ik een artikel over de Noordmannen en het 
lokaal in de Rieshoek dat ze hebben omgetoverd tot 
een clublokaal, mancave, stoer borrellokaal met tap of 
hoe je het ook maar noemt.

Dat is nou net wat we missen in Midlaren en ik lees 
dat je het ook kunt huren voor een borrel, vergadering 
of voor welke live-bijeenkomst we ‘vroeger’ ook maar 
samen deden. Ik stap eropaf op een zaterdag en 
hoor dat er meerdere Midlaarders lid zijn van deze 
herensociëteit, zoals ze het zelf noemen. Robert Mulder 
zit zelfs in het bestuur en wil me met alle liefde vertellen 
hoe het zover is gekomen met deze mannenclub.

Zoals iedereen wellicht weet is de Rieshoek (voormalig 
schoolgebouw) vorig jaar overgenomen door een 
stichting en zijn er diverse initiatieven in de school 
gestart. Er was onder de mannen in het dorp wel 
behoefte aan een plek om samen te kunnen komen en 
lekker te kunnen borrelen, dat tezamen met dat er nog 
behoefte was aan huurders (lees inkomsten) voor de 
stichting werd het idee in oktober 2019 geboren om een 
herensociëteit-met-eigen-borrellokaal te starten. 
Dus enerzijds invulling van de ruimte om de exploitatie 
rond te krijgen en daarnaast een gezellige plek voor de 
mannen en voor een ieder in het dorp die een ruimte 
nodig heeft voor een activiteit, partijtje of wat dan ook 
maar.  

Een groepje mannen heeft het initiatief genomen, een 
vereniging opgericht en zichzelf tot Noordmannen 
gedoopt. Robert is er via de zogenoemde 
schoolpleincontacten bijgekomen en direct gevraagd 
om penningmeester te worden. Er is heel hard gewerkt 
het afgelopen jaar om het schoollokaal om te toveren 
tot het stoere borrellokaal wat het nu is; gemaakt met 
veel gekregen spullen en (sloop)hout en met een heuse 
bar-met-tap.

In september van dit jaar was de opening; superzonde 
dat corona ook hier roet in de openingsborrel gooide 
maar de mannen zijn er, het lokaal is klaar, nu is 

het wachten op corona-vrije tijden. Ze hebben op dit 
moment 50 leden maar zodra ze weer los kunnen 
verwacht Robert dat ze makkelijk 100 leden kunnen 
halen (als de 1,5 meter voorbij is).

Plannen hebben ze genoeg: een keer per 14 dagen 
een vrijmibo voor de Noordmannen zelf en om de 
week mogen de partners ook aansluiten. Verder allerlei 
activiteiten zoals een herensociëteit betaamt: bier-
en whiskyproeverijen, livemuziek, pubquiz, film- en 
voetbalavonden en zelfs game-avonden.
En natuurlijk is het lokaal ook te huur voor anderen 
voor een borrel, feestje, vergadering of andere activiteit. 
Als de ruimte te klein is kun je nog uitwijken naar de 
omliggende ruimtes; er is veel mogelijk in goed overleg.  
Robert is van plan om, zodra er weer wat meer ruimte 
is qua horecamogelijkheden, de mannen van Midlaren 
uit te nodigen om eens te komen kijken (en borrelen). 

Heb je zin om bij de club te gaan of wil je een keer een 
borrel of feestje geven in het prachtig verbouwde lokaal 
van de Noordmannen? Kijk op www.derieshoek.nl
Of mail naar noordmannen@yahoo.com

Anneke Grootoonk

http://www.derieshoek.nl
mailto:noordmannen@yahoo.com
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DE COLUMN VAN ANNEKE

Nou dat weer!

Zoals we allemaal weten helpt de Dorpsfeestcommissie 
ons van het oud papier af om zo inkomsten te genereren 
voor het dorpsfeest. Dit jaar werd dit allemaal wat penibel 
want maandelijks zo’n grote container die niet helemaal 
vol zat was eigenlijk niet rendabel en daarmee kwamen 
niet alleen de feestinkomsten in het geding maar ook het 
verantwoord lozen van ons oud papier.

Gelukkig kreeg Marij Emelie het voor mekaar om het dan 
eens per twee maanden te plannen en werd iedereen 
opgeroepen om het papier vooral op te sparen zodat we 
een volle container konden leveren. Dit lukt tot nog toe 
meer dan prima. Zo blijkt.

Zaterdagochtend 11 uur laden we de auto vol (sinds 
we Hello Fresh hebben is het volume aan dozen 
vertienvoudigd) en rijden naar de Bloemert. De container 
is meer dan driekwart vol, de auto’s rijden af en aan en 
we moeten echt nog even ons best doen om het papier 
er coronaproof (1 voor 1 naar binnen) in te krijgen.

Maar het is gelukt en op de terugweg waarschuwen 
we een goede buur dat de container al bijna vol is. ‘Ik 
ga direct heen want de vorige keer kon ik het er nog 
maar net bijstampen’ is het commentaar en weg is ie, op 
weg naar de container. Niet veel later op de Midaarder-
ladies-app wordt er gevraagd waar het papier nog meer 
gestort kan worden, mensen hebben vrachtenvol en de 
container is ook vol. Er wordt gesuggereerd om het naar 
Noordlaren te brengen, daar is nog plek. Een dag later 
moet men zelfs uitwijken naar Zuidlaren.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze 
goedbedoelde actie voor ONS dorpsfeest? Hoe moet dit 
nu verder, vraag ik u af? 

Oud-papier-stress?! Wat zijn wij toch gezegend dat wij 
ons druk mogen maken over het (lozen van) oud papier. 
Wat een luxe-stress. Ik wens iedereen een gezegend 
kerstfeest en veel luxe-stress in 2021!






