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Belangrijke adressen en telefoonnummers Colofon

Dorpsbelangen    Ineke Noordhoff
secretaris@midlaren.net   06-45208698

Dorpsfeestcommissie   Anneloes Stoetman
dorpsfeest@midlaren.net   Tolhuisweg 21
     9475 PD  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 15 juni.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

4, 5 en 6 juni
6, 7 en 8 augustus

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 vlag die vorige keer de achterkant van het Kabinet 
sierde, zie ik inmiddels her en der in het dorp hangen, 
in verschillende varianten. Niet zo mooi als onze eigen 
Midlaarder vlag natuurlijk, maar toch ook bijzonder hier 
bij de provinciegrens. En blijkbaar wordt ons dorpskrantje 
ook door de gemeente Tynaarlo gelezen, want na een 
column over de vuilnisbakken hebben ze het ophalen dit 
jaar een stuk efficiënter geregeld.

Maar goed, we realiseren ons natuurlijk wel dat we 
'slechts' een dorpskrantje zijn. Maar we zijn er wel trots 
op. En jullie als lezers blijkbaar ook, want we werden 
deze editie bijzonder goed geholpen met ingezonden 
stukken. Over de roggelelie, over biodiversiteit, over 
een plantjesruilbeurs en helaas ook over vandalisme. 
Toch zijn we ook daar als redactie blij mee - niet met het 
vandalisme natuurlijk - want dit soort stukken maken er 
een echte dorpskrant van. Ga zo door dus!

Helaas ontvingen we ook het In Memoriam over Iteke 
Bolk. Omdat Roos al jaren in de redactie van het Kabinet 
zit, raakt haar overlijden ons natuurlijk zeer.

In deze lente-editie kijken we met een fotopagina nog 
even terug op de vorstperiode waarin we hebben kunnen 
genieten op en naast de ijsbaan. En zoals gezegd dus 
een uitgebreid stuk over de roggelelie. Een enthousiaste 
groep mede-Midlaarders heeft het plan opgevat om de 
bloem die onze vlag siert, terug te brengen in het dorp. 
En we kunnen daar allemaal bij meehelpen.

Johan interviewde Dina Scheper over haar prachtige tuin 
en Anneke ging met Brent Hogenbirk in gesprek over de 
geboorte van maar liefst tien pups aan de Tolhuisweg. 

Veel leesplezier!

Redactie Kabinet

JaaRVeRgaDeRing 
‘WORDt Wat lateR’

Rare tijden zijn het. Het bestuur van Dorpsbelangen 
aarzelde lang, maar we vinden de tijd nog niet rijp om 
een jaarvergadering uit te schrijven waar we met pakweg 
dertig mensen bij elkaar zitten. Zodra we de seinen op 
groen zien, sturen we een mail met een uitnodiging voor 
de jaarvergadering met alle stukken. 

Even een korte update uit ons bestuur: Anneloes 
Stoetman wil onze gelederen komen versterken, daar 
zijn we heel blij mee. 

En we zijn druk met het verkeer in de Groningerstraat. We 
hebben het gesprek daarover nu eindelijk ‘in beweging’ 
gekregen bij de gemeente. Kern van ons punt: het 
fietsverkeer wordt veel drukker, veel tweewielers rijden 
hard en het pad is daarvoor ongeschikt. Veilig Verkeer 
ondersteunt dat met cijfers en analyse daarvan. Vooral 
Rik en Roos hebben er veel goed werk in verzet, en 
zijn gekomen met een schets van hoe fietsers naar de 
rijbaan geleid kunnen worden. Daar moeten we zorgen 
dat de auto’s zich nu wel aan de snelheid houden. Een 
delegatie van het bestuur is bij de bewoners aan de 
Groningerstraat langs geweest om dit te bespreken nu 
we geen openbare bijeenkomst kunnen organiseren. 
Over het plan is intensief overleg met de gemeente en we 
gaan ervoor dat er nu snel werkelijk actie ondernomen 
wordt.

Ineke Noordhoff, secretaris

nieuWs Vanuit De 
DORpsfeestcOmmissie

Het paasvuur is voor de dorpsfeestcommissie de jaarlijkse 
start van het voorjaar. Het inzamelen voor de paasbult en 
de traditionele paasviering met het paasvuur. Helaas ging 
het dit jaar weer niet door vanwege de corona-perikelen. 
Hopelijk in 2022 een grootse viering met paasvuur! We 
hebben als commissie nog andere acties overwogen, 
maar in verband met alle maatregelen zien we geen 
mogelijkheid om momenteel iets te organiseren.

In de tussentijd kunnen wij melden dat de commissie 
boordevol ideeën zit en verwachten wij komende zomer 
een leuke activiteit te kunnen organiseren.

De (olie)bollen en bubbels-actie was zeer geslaagd.  Wij 
danken jullie voor de bestelling en jullie enthousiaste 
reacties. Heugelijk nieuws! De dorpsfeestcommissie 
heeft uitbreiding in de persoon van Henrieke Booij. 
Tijdens onze online vergadering hebben we Henrieke 
leren kennen als een enthousiast dorpsgenoot.



De ROggelelie teRug 
in miDlaRen: Wie Wil eR 
eentJe in De tuin?

Sinds enkele jaren heeft ons dorp een eigen vlag 
waarvan de kleuren de verschillende landschappen 
in en rond het dorp symboliseren. Ook staan 
er twee oranje bloemen op: Roggelelies. Deze 
bloem kwam vroeger veel voor in Drenthe. Uit een 
ooggetuigeverslag, opgenomen in het boek ‘Vijfduizend 
jaar overleven op de rand van de Hondsrug’ van 

Marianne van Albada, blijkt dat de Roggelelie tot circa 
1920 groeide in de roggeakkers aan de Steenakkers. 
Inmiddels is het een van de zeldzaamste wilde planten 
van Nederland. Zou het niet mooi zijn als we de 
Roggelelie weer terug te brengen in Midlaren en onze 
vlag eer aan doen? 

Met deze vraag is een aantal inwoners aan de slag 
gegaan. Er is een plan uitgewerkt als basis om 
subsidiegelden binnen te halen. De eerste fondsen zijn 
inmiddels binnen, met dank aan de Feestcommissie 
2016-2020 en Dorpsbelangen. Dus we kunnen van 
start! Maar dat kan alleen met inzet van jullie: we zijn op 
zoek naar Midlaarders die met wat liefde en aandacht 
enkele roggelelies willen opkweken. Geen zorgen, dit 
is ook te doen door iemand zonder groene vingers. De 
eerste enthousiaste aanmeldingen zijn al binnen! 

Maar eerst nog even over de Roggelelie. Deze 
kwam van oudsher in Drenthe voor in de eeuwige 
roggeakkers en in bosranden. De botanici rekenen 
deze plant in Nederland tot de akkerplanten. De plant 
werd vroeger ook wel Oranjelelie genoemd, en komt 
in Europa vooral in gebergten in Midden- en Zuid-
Europa voor, waar ze op berghellingen groeit. Meer 
naar het noorden daalt het verspreidingsgebied van de 
Roggelelie af naar de laagvlakte van Noord-Duitsland 
en het oosten van Nederland. Hier worden vooral 

de rivierdalen van de Ems, de Weser en de Elbe en 
in mindere mate die van de Rijn en Waal gevolgd. 
In Nederland kwam de Roggelelie voor in delen van 
Zuid-Limburg, de Veluwezoom, een enkele plek langs 
de Waal, Salland en Twente (o.a. langs de Vecht), 
maar vooral in het noordoosten, waar de Roggelelie 
voorkwam in het Groningse Westerwolde en bij ons op 
de Drentse Hondsrug.

De Roggelelie is inmiddels zeer zeldzaam. Niet alleen 
in het landschap, zelfs de bollen van deze plant zijn 
niet of nauwelijks te krijgen. Ons plan is dan ook een 
meerjarenplan. Het doel is de Roggelelie weer terug 
in Midlaren te brengen, verspreid door het dorp op 
meerdere akkerranden, bosranden en in de tuinen. 
Om een akker te beplanten zijn er eerst bollen nodig. 
De bollen moeten opgekweekt worden vanuit zaad, 
dat geïmporteerd wordt uit Duitsland. We starten met 
het opkweken van de bollen op een laagdrempelig 
niveau. Onder de Midlaarders verspreiden we zaad, 
zaaigrond en een bloempot, vergezeld van een uitleg. 
De verwachting is dat de Roggelelie op zijn minst in 
een aantal tuinen aan zal slaan. De bollen beschouwen 
we als ons gemeenschappelijk eigendom. Het is 
de bedoeling dat iedereen die bollen heeft weten te 
kweken de helft afstaat aan het ‘dorp’ ten behoeve van 
aanplant in en rond het dorp.  

Met enkele grondeigenaren in Midlaren verkennen 
we de beschikbaarheid van geschikte akkers of 
akkerranden. Het streven is om volgend jaar deze 
gronden in te zaaien met Rogge en Haver en diverse 
inheemse akkerbloemen. Door deze gewassen 
verschraalt de grond en dat maakt deze geschikt voor 
de Roggelelie. In het najaar van 2023 kunnen dan 
mogelijk de eerste bollen in de akkers aangeplant 
worden. In de daaropvolgende jaren wordt dit dan 
herhaald.

Voor de eerste stap is het startkapitaal inmiddels 
binnen. Het zaad en de stekgrond kan worden 
aangeschaft en verspreid onder de Midlaarders. Voor 
de volgende stap, het huren van stukjes grond, gaan 
we aanvullende fondsen aanschrijven. Een eerste 
verkennende ronde laat zien dat er diverse Midlaarders 
zijn die wel een rand in de aanbieding hebben voor 
dit project, dat biedt perspectief! Ook de gemeente is 
enthousiast en heeft haar medewerking toegezegd. 

Voor nu onze vraag aan jullie: wie wil ons helpen met 
het kweken van de bollen? Wij regelen zaad, stekgrond 
en een pot. Voel je niet bezwaard als je vingers toch 
niet zo groen blijken te zijn en er niks tot bloei komt, 
dat kan de beste overkomen. Wellicht zijn er ook 
Midlaarders die nog een stap verder willen gaan en met 
meerdere zakken zaad aan de slag willen gaan. Ook 
dat kan, van harte welkom zelfs!

Doe je mee of heb je een vraag? Dan graag een mailtje 
naar roggelelie@midlaren.net. Of doe een briefje bij 
één van ons in de brievenbus.
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Op zaterdag 1 mei delen we zaad, grond en potten uit 
op het sportveld, tussen 14.00 en 16.00 uur. Mocht je 
niet kunnen, dan zorgen we dat je het op een ander 
moment op kunt halen. We houden jullie op de hoogte! 

Erik Bergsma, Michiel Kanon, Marij Emelie 
Schievink en Geske Barendregt 

upDate aanleg glasVezel 
(slOt)

“Het gaat als een dolle” stond er in het appje dat ik 
een paar weken geleden kreeg. Weer een tevreden 
abonnee, dacht ik tevreden, want daar doen we 
het tenslotte voor. Het is inmiddels al weer zo’n vier 
jaar geleden dat het glasvezelinitiatief K7 met haar 
basis in Gasteren e.o. bezig was om andere lokale 
glasvezelinitiatieven te interesseren voor een groot 
glasvezelcollectief dat later bekend werd onder de 
naam “Drents Glasvezel Collectief”. Met ongeveer 
10.000 potentiële aansluitingen in een groot Drents 
gebied werd het mogelijk geacht om een serieuze 
partner voor een ‘kabelboer’ te zijn. En dat is dus gelukt; 
het aantal aanmeldingen lag uiteindelijk ruim boven de 
ondergrens om het project uit te kunnen voeren. 

In totaal zijn er ruim 5.000 aansluitingen gerealiseerd 
en in Midlaren werd bij zo’n 75% van de adressen een 
glasvezelaansluiting gerealiseerd. Slechts een handvol 
adressen in Midlaren wacht nog op een aansluiting, 
maar dat zijn adressen met een bijzondere ligging of 
met bijzondere omstandigheden. Naar verwachting zijn 
die adressen op afzienbare termijn ook aangesloten. 

Volgens mij kunnen we terugkijken op een geslaagd 
project voor Midlaren. We zijn aangesloten op de 
digitale ‘highway’ en kunnen nu écht volop gebruik 
maken van alle huidige én toekomstige geneugten 
van het internet. Ook de adressen die nu niet zijn 
aangesloten, kunnen altijd op een later moment nog 
worden aangesloten.

De vorig jaar nog alom aanwezige groene spaghetti 
ligt inmiddels overal in de grond en de sporen van 
het graafwerk zijn amper nog te vinden; het tijdelijk 
ongemak is weer vergeten. Voor zover ik heb gehoord, 
is er eigenlijk maar één tegenvaller geweest en dat was 
de sterkte van het wifi-signaal van de geleverde router. 
Velen hebben daarom versterkersets geïnstalleerd om 
zodoende op elke plek in het huis en op het terras een 
sterk wifi-signaal te krijgen. Hierbij wordt opgemerkt dat 
het wifi-signaal nooit zo sterk is als het bedrade signaal 
dat van de router komt. Wil je optimaal kunnen genieten 
van de hoge snelheid, dan moet je je computer via een 
kabeltje rechtstreeks aansluiten op de router. 

Velen vroegen mij hoe het komt dat het wifi-signaal van 
de nieuwe router zoveel zwakker is dan het signaal van 
de oude router. Ik heb dat nagevraagd. Het antwoord 
is dat het signaal dat de router uitzendt, vermoedelijk 
het maximaal toegestane vermogen is voor deze 
toepassing. En bovendien wordt in de nieuwe situatie 
aanmerkelijk meer gevraagd van een wifi-netwerk; de 
overdrachtssnelheid is veel hoger dan voorheen. Bij 
hetzelfde vermogen gaat dat ten koste van het bereik. 
Het is niet voor niets dat ook bijvoorbeeld Ziggo actief 
adverteert met wifi-versterkers.

Het glasvezelproject wordt dit jaar afgesloten; men is nu 
met de laatste veegacties bezig. De naam ‘Glasvezel 
buitenaf’ waaronder de aanleg heeft plaatsgevonden, 
verandert binnenkort in Delta Fiber Netwerk. Allen 
die zijn aangesloten krijgen daar bericht over. En wie 
nog tegen problemen aan loopt kan met mij contact 
opnemen (glas@midlaren.net) en dan kijken we hoe 
die kunnen worden opgelost. 

Rik Timmer

zaaiaanwijzing

Vul de pot met zaaigrond en druk dit lichtjes aan. 
Bevochtig de zaaigrond van onderaf. Dit doe je door 
de met zaaigrond gevulde pot in een bak water te 
zetten, zodat de zaaigrond het water opzuigt. Vervol-
gens verdeel je de zaden gelijkmatig. Bedek het ge-
heel met een dun laagje zaaigrond. Hierna nogmaals 
lichtjes aandrukken.

De zaden van de Roggelelie kiemen onregelmatig en 
het duurt lang. Ervaring van onze deskundige is dat 
ongeveer een kwart van het zaad binnen een maand 
ontkiemt, het tweede kwart binnen drie maanden, 
het derde kwart onregelmatig in de rest van het jaar, 
en het laatste deel pas begin volgend jaar. Temper-
aturen onder de 5°C hebben een gunstige invloed 
op het kiemen. De pot met zaaisel kan prima buiten 
overwinteren en alle weersomstandigheden onder-
gaan. Een deel kiemt dan in het vroege voorjaar van 
2022. Let vooral op een gelijkmatige vochtigheid en 
voorkom blootstelling aan direct zonlicht. 

Het bolletje wordt direct vanaf het begin gevormd. 
Het heeft eerst de grootte van een speldenknop, aan 
het eind van het jaar de grootte van een erwt en pas 
het jaar erop begint het wat te worden, waarbij het 
na 3 jaar de grootte van een kleine ui heeft. Er komt 
dus enig geduld bij kijken.

mailto:glas%40midlaren.net?subject=




5KABINET
‘t Midlaarder

in memORiam: iteke BOlk

Op de Bolkshoeve, een boerderij in Almelo, begon 
het leven van Iteke op 1 september 1964. Ze was een 
echt buitenkind. Iteke was helemaal in haar element 
rondscharrelend op het erf met allerlei dieren en een 
rijkdom aan bloemen en mooie natuur om haar heen.

Toen Iteke ouder was ging ze fysiotherapie studeren 
in Utrecht. Ze moest wennen aan het stadse leven 
en aan het achterlaten van de gezelligheid van 
een grote vriendenclub in Almelo. Gelukkig leerde 
ze Janneke kennen en daarmee dook ze in het 
bruisende studentenleven. Na haar studie ging ze als 
fysiotherapeut aan het werk en genoot ze van reizen. 

Op één van haar vaarvakanties in Denemarken kwam 
ze Roostegen. Volgens Roos vond Iteke hem woest 
aantrekkelijk en Roos viel op zijn beurt als een blok 
voor Iteke. Roos heeft een jaar in Almelo gewoond bij 
Iteke waar zijn dochter Nienke heel regelmatig kwam.  
Tussendoor miste Roos zijn dochter en besloten werd 
naar het Noorden te verhuizen. Iteke en Roos gingen 
wonen op een catamaran, ze verbleven in de stad en in 
Noordlaren. Om iets meer vastigheid te creëren werd de 
boot ‘Willemijntje’ gekocht en verbouwd tot woonschip. 
Dit schip lag op het Zuidlaardermeer en ze hadden een 
heerlijke tijd met zwemmen en veel buiten zijn, een 
kolfje naar Iteke’s hand.

Helemaal gelukkig was Iteke met de geboorte van hun 
dochter Hilje in 2003. Om nog meer vaste grond onder 
voeten te creëren werd in 2011 de boot verkocht en 
gingen Roos, Iteke en Hilje in een ‘echt’ huis wonen 
aan de Groningerstraat. Het huis werd verbouwd en 
de stenen vlakte om het huis veranderde onder Iteke’s 
leiding uiteraard in een bloemenweide.

Iteke werkte inmiddels als fysiotherapeut bij Winnock, 
Revalidatie en Werk. Ze was bedreven, betrokken en 
deskundig in haar vak en had bij alles wat ze oppakte 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze leerde 
mensen omgaan met hun klachten en ze draaide niet 
om zaken heen: ‘het leven is wat het is en dat is niet 
altijd gemakkelijk.’ Een collega noemt haar een echte 
touwtrekker. Naast haar baan verzorgde ze de hapjes 
voor de rondvaarten die Roos met zijn boot maakte en 
tussendoor klusten ze samen aan de boot.

Voor Iteke waren haar familie en vrienden erg belangrijk 
en regelmatig kwamen er heuse groepen op bezoek 
zodat er gekampeerd moest worden bij Van der Helm. 
Trots was ze op Hilje en haar prachtige stem en 
gitaarspel en natuurlijk de samenzang met Roos. Vaak 
heeft ze met Roos en Hilje fijne vakanties in Oostenrijk 
doorgebracht in het huis van de familie Steenhuis. Ze 
was daar graag om buiten te leven en te genieten van 
mooie boeken en muziek.

Haar ziekte kwam in 2019 als een schok en bracht 
verdriet. Het was snel duidelijk dat ze niet zou genezen 

maar er was geen klagen of waarom. Ze ging moedig 
de uitdaging aan om te genieten van de laatste periode 
dus hup, nog een keer naar Oostenrijk toen het nog 
kon, wandelen in de omgeving en genieten van het 
buitenleven. Opnieuw bleek hoe groot haar vrienden- 
en burenkring was, iedereen leefde met haar mee en 
ging met haar aan de wandel. Ze was dankbaar voor 
alle mensen om haar, Roos en Hilje heen.

Zoals ze in Almelo begonnen is, als klein meisje 
scharrelend door het buitenleven heeft ze haar laatste 
dagen genoten van de voorjaarsbloemen en de vogels 
voor het raam. Met veel mensen en steeds prachtige 
boeketten om haar heen is ze op 24 maart overleden. 
Alle bekenden werden uitgenodigd om afscheid te 
komen nemen maar niet zonder een kop koffie en 
een rondje wandelen in de omgeving zoals het Iteke 
betaamde. Wat zal ze gemist worden!



“OVeR De WeRelD Reizen is 
miJn hOBBy” 

Sinds kort is hij weer terug op zijn stek aan de Duinweg. 
Afgelopen jaren zat hij voor zijn werk in Koeweit. Dat 
karwei vormde het sluitstuk van een lange loopbaan bij 
Shell die hem tot in alle windstreken van onze aardbol 
heeft gebracht. Nu is het tijd om het leven te vieren hier 
in Noord Drenthe.

Klaas Butter is weliswaar geboren in Amsterdam, maar 
getogen in Noord Brabant. In zijn praten herken je in de 
verte nog zijn zuidelijke tongval en de makkelijke, naar 
buiten gerichte manier van praten uit die streken. “Mijn 
jeugd heb ik doorgebracht in Vught. Aan die tijd heb ik 
vrienden overgehouden die ik nog steeds zie. Ze komen 
graag, ook omdat het hier mooi is. Wel altijd weer even 
laten weten dat het zo ver is vanuit het zuiden. Boven 
Zwolle lijkt voor hun zo’n beetje het einde van de wereld. 
‘Alsof we al in het zuiden van Denemarken zijn’, zeggen 
ze dan als ze hier aankomen.”

Zijn opleiding volgde Klaas in Vlissingen aan de 
zeevaartschool, waarna hij terecht kwam bij Shell en 
zijn reislust begon te voeden met het bevaren van de 
wereldzeeën. “De eerste tien jaar voer ik als officier-
boordwerktuigkundige op een olietanker of gastanker. 
Veel gezien en meegemaakt. Op zo’n schip zit je 

wel boven op elkaar. Het werk aan boord is leuk en 
verantwoordelijk vanwege alle techniek op zo’n schip 
waarvoor je zorg draagt. Ik vond het een gouden tijd.”         

Na het varen kwam hij terecht bij de NAM Offshore in 
Velsen en vervolgens bij de NAM hier in het noorden. 
Een van zijn taken was om de betrouwbaarheid van het 
Groninger gasveld in kaart te brengen. “Zo kwam ik dus 
ook voor het eerst in Midlaren terecht waar ik begin 2005 
dit huis heb gekocht. Echt een lot uit de loterij. Ik heb toen 
nog wel eens gedacht, misschien is het wel wat eenzaam 
wonen. Maar nee, er komen hier zoveel mensen langs, 
wandelaars die het Pieterpad lopen en tot voor kort 
natuurlijk de bezoekers van de Veenhorst. Gezellig, al 
die reuring. Mijn overbuurman Hans Blaauboer vroeg 
wel eens of ik last van zijn gasten had. Maar ik heb niet 
zo gauw ergens last van.”

Gedurende diverse langere periodes zat Klaas Butter 
voor zijn werk in het buitenland. Zoals in Aberdeen 
(Schotland) waar hij vier jaar met plezier als adviseur 
voor BP heeft gewerkt. Beste herinneringen heeft hij ook 
aan Canada. “Ik zat toen in het ruige en koude noorden 
van Alberta. Daar was ik enkele jaren betrokken bij het 
winnen van olie uit teerzanden. Geen milieuvriendelijke 
klus, maar de Canadezen met wie ik werkte: prettige, 
makkelijke mensen, dat kon niet beter. Tot drie keer toe 
heb ik ook een tijd in Londen gezeten. Daar deed ik de 
voorbereiding  van de nieuwbouw en het onderhoud van 
schepen, met name tankers. Londen is zo bruisend en 
leuk met al die theatershows. Ik kreeg daar ook veel 
bezoek. Dat is echt mijn stad geworden.”     
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Klaas aan het werk bij een inspectie van een overver-
hitte leiding. Het gele apparaatje op de borst is een 
H2S-detector die waarschuwt voor een te hoog zwavel-
gehalte.

Een kameel zoekt in de winter warmte tussen stoom-
leidingen



De laatste drie jaar had Klaas Butter het Midden Oosten 
als thuisbasis. Hij was in Koeweit ingehuurd als technisch 
adviseur van de Kuwait Oil Company. “Dankzij de olie 
is het een steenrijk land. Dat zie je  meteen als je er 
bent. Op de weg stikt het van de Maserati’s en Porsches. 
Snoeihard rijden en nog slecht ook, echt levensgevaarlijk. 
Ik ging naar dat land in de verwachting dat het er qua 
contact met de mensen niet makkelijk zou zijn, maar dat 
het werk uitdagend was. De praktijk bleek wat anders te 
zijn. Qua werk viel het me niet altijd mee. Expats worden 
vaak dik betaald, terwijl niet altijd duidelijk is wat daar aan 
prestatie tegenover staat. Ik heb dat liever wel helder, 
dan weet je wat van je wordt verwacht. De contacten 
op mijn werk waren trouwens prettig. Daarbuiten heb ik 
welgeteld maar een Koeweiti wat beter leren kennen. De 
afstand die je als buitenstaander hebt tot de bevolking  
van het land is nou eenmaal groot. Bijna al het werk 
wordt door buitenlanders gedaan. Zo’n 80% van de 
bevolking is allochtoon. Dat helpt ook niet om het contact 
te bevorderen. Wat zeker leuk was aan mijn tijd daar, is 
dat ik veel gezien en gereisd heb. Prachtig mooi.”              

Hoe was dan de overstap van de grote wereld naar 
Midlaren, ook nog eens in tijden van corona? Klaas: 
“Covid is wel een beetje vervelend, zeker voor iemand 
als ik die zo graag reist. Nu ik weg ben bij Shell wil ik 
me hier settelen. Ik zou het leuk vinden om ook wat te 
kunnen betekenen voor het dorp. Ik blijf nog wel wat 
werken als consultant, maar veel vaker dan voorheen 
zal ik in Midlaren zijn. Binnenkort ga ik mijn huis laten 
moderniseren, daar kijk ik erg naar uit. Het is jarenlang 
verhuurd geweest en nu nodig toe aan een opknapbeurt. 
Verder ga ik weer golfen en als de temperatuur te doen 
is, zwemmen in het natuurbad in mijn tuin. Goed voor 
mijn conditie. Als het even kan ben ik buiten te vinden, 
om te tuinieren of wat ook. Heerlijk, heerlijk, dat is echt 
het grote voordeel  van hier wonen.”             

Toon van der Hammen      
                 

nieuWe WanDelROute 
DOOR miDlaRen

Toen ik laatst thuis kwam, zag ik twee mannen staan 
te graven bij de lantarenpaal aan het begin van het 
Hunebedpad. Wat nou weer? dacht ik. Afijn, even later 
bleek er een bordje te zijn geplaatst, keurig netjes op 
een paaltje van gerecyclede autobanden. Inmiddels 
woon ik in het Stroomdallandschap Drentsche Aa, in 
het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap Drentsche 
Aa, in het Unesco Global Park De Hondsrug, op 
hoorbare afstand van de Hunebed Highway, vlak achter 
mijn  huis het Pieterpad, ook nog aan het Drenthepad 
en de Lentenroute (oh nee, die gaat ineens niet meer 
langs het Hunebedpad) en sinds kort dus ook aan de 
Hünenweg/Hondsrugpad. Elk natuurlijk met z’n eigen 
(informatie)borden, bestuurtjes, folders, websites en 
subsidieregelingen. Over bestuurlijke drukte gesproken.
Maar goed, toch even gegoogeld wat dit nu weer voor 
route is. Het blijkt een langeafstandswandelroute te zijn 
die van het centrum van de stad Groningen naar het 

centrum van Emmen loopt (Hondsrugpad) en daar is 
gekoppeld aan een zijweg van een oude route die loopt 
van Osnabrück naar Papenburg (Hünenweg). De route 
verbindt aldus het Geopark de Hondsrug met het Duitse 
Geopark Terra Vita. Het Nederlandse deel is ontwikkeld 
door twee vrijwilligers bij het Hunebedcentrum en 
slingert langs de cultuurhistorische objecten en de 
mooie natuurgebieden van de Hondsrug. De mannen 
hebben een route gemaakt die zowel in noordelijke als 
in zuidelijke richting is beschreven. De totale lengte is 87 
km en in verschillende trajecten verdeeld.

“Ik voorspel de wandelaars een zeer afwisselende tocht, 
waarbij ze voor verrassingen komen te staan die ze niet 
hadden verwacht. Het gebied is ouder dan de Chinese 
muur, ouder dan het Colosseum en ouder dan de 
piramides van Egypte. Je kunt heel ver gaan reizen om 
deze wonderen te zien, maar je kunt ze ook heel dichtbij 
vinden op de Hondsrug”, aldus één van de samenstellers.

Er wordt nog gewerkt aan de bewegwijzering, maar langs 
een groot deel van de route zijn de routebordjes al te 
vinden, zoals in Midlaren. De route komt uit Appelbergen, 
gaat via de Duinweg naar het Noordlaarderbos, loopt via 
de Haasakkers naar Noordlaren, daar achter de kerk 
langs en naar Midlaren, door het Kraaienbos, dan via 
het Hunebedpad en daarna verlaat via het pad over het 
dijkje langs de Plankensloot ons dorp.
 
De wandelgids ‘Hondsrugpad’ is op 6 april verschenen 
bij uitgeverij Noordhoek en kost € 19,90. Daarnaast wordt 
een website ontwikkeld en zullen informatiepanelen 
worden geplaatst. Op 24 september 2021 wordt de 
Hünenweg/Hondsrugpad officieel geopend.
(bronnen: Recreatieschap Drenthe, Hunebed 
nieuwscafé)

Rik Timmer
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(foto: Janneke Lukkien)



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

Volg ons op

Alfred

Wonen    Huizen    Lifestyle

Alfred
Alfred
Alfred

het magazine van alfred bakker makelaars

Exclusief woningaanbod 
in Haren en wijde omstreken

Alfred
Alfred

Wonen    Huizen    Lifestyle

Alfred
Alfred
Alfred

het magazine van alfred bakker makelaars
Alfred

Exclusief woningaanbod 
in Haren en wijde omstreken
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Jaaah, lekkeR schaatsen

Voor het eerst in het 104-jarige bestaan van de ijsclub 
was er afgelopen winter geen jaarvergadering. En gingen 
de bestuursvergaderingen via Teams. Apart ja.

Heel verrassend gewoon is alles dan als er ijs ligt. En 
wellicht daarom in deze Coronatijd extra speciaal. Ok, 
de bankjes stonden misschien iets verder uit elkaar dan 
anders. Maar de koek en zopie, eigenlijk altijd al ‘to go’, 
was als vanouds druk bezocht en leverde de IJsclub weer 
een lekkere stevige bodem op in de kas. Van woensdag 
10 tot maandag 15 februari was de ijsbaan en koek 
en zopie open. Een gezellige periode met veel nieuwe 
leden. Gelukkig werd het geen dag te druk volgens de 
KNSB coronarichtlijnen en hoefde het bestuur niemand 
de toegang tot de ijsbaan te weigeren.

Secretaris Ciaran deed in die periode een ontdekking. 
Daar waren jarenlange onbeantwoorde oproepen in het 
Midlaarder Kabinet aan voorafgegaan. Wie o wie wist 
waar het verdwenen notulenboek was? De IJsclub ging 
er best een beetje prat op dat ze al haar notulenboeken 
vanaf de oprichting in 1917 nog had. De secretaris vond 
het notulenboek onlangs terug. Gewoon bij de andere 
notulenboeken. Mysterie opgelost. Ook het schuldgevoel 
van de vorige secretaris. Ze dacht toch wel een beetje 
dat het haar fout was. Eind goed al goed.

uitslag VeRkiezingen

Bij de verkiezingen op 17 maart is er in het stembureau  
in paviljoen De Bloemert als volgt gestemd:

•	 D66   77 stemmen 
•	 VVD   46 stemmen
•	 Partij voor de Dieren 20 stemmen
•	 ChristenUnie  15 stemmen
•	 Volt    15 stemmen
•	 GroenLinks   14 stemmen
•	 PvdA   14 stemmen
•	 PVV   13 stemmen
•	 SP    12 stemmen
•	 CDA   10 stemmen
•	 BBB   9 stemmen
•	 Forum voor Democratie 7 stemmen
•	 JA21   3 stemmen
•	 SGP   3 stemmen
•	 50PLUS   2 stemmen
•	 Lijst 30   2 stemmen
•	 Piratenpartij   1 stem
•	 Splinter   1 stem

enORm Wespennest

Het is alweer even geleden, zoals je aan de kerstboom 
kunt zien, maar de foto is het plaatsen toch nog waard. 
Dit enorme wespennest zette Alexander in de Midlaarder 
mannen-appgroep. Hij zette erbij dat het kunststuk na 
restauratie te bezichtigen zal zijn in het Natuurmuseum 
in Groningen.

miDlaaRDeR Vlag 
Bestellen

Midlaarders die een de vlag van het dorp willen bestellen, 
kunnen terecht bij Vlaggenindustrie Groningen via 
sales@vig.nl

Prijzen:
100 x 150 cm is € 28,50
150 x 200 cm is € 46,50
180 x 270 cm is € 95,-

mailto:sales%40vig.nl?subject=


De miDlaaRDeR en haaR 
hOBBy: Dina schepeR

In deze voorjaarseditie interview ik Dina Scheper. Dina 
heeft al jaren een mooie tuin aan de Esweg in Midlaren. 
Nu de dagen lengen en we hopen dat het mooie weer 
voor de deur staat, schrijf ik een verhaal over groei en 
bloei en een schitterend resultaat, maar ook over wat 
je er allemaal voor moet doen, wat het je kost en wat 
je ervoor over moet hebben. En hoe een hobby soms 
plaats maakt voor een ander tijdverdrijf.

Rectificatie: voor ik een verslag doe van het interview 
nog even het volgende. Ik ben blij dat u allen de 
interviews goed leest en mij ook corrigeert indien nodig. 
Een oplettende lezer gaf aan dat in de kersteditie een 
foutje zat. En niet zomaar een verschrijving, eentje die 
de wereld op zijn kop zet. Dat wij Drenten vaak voorop 
lopen is bekend, maar dat het Christendom al 800 jaar 
voor Christus hier was ingevoerd ging toch wat te ver. 
Dit moest uiteraard 800 jaar ná Christus zijn.  

Terug naar Dina en haar tuin, ik interview haar begin 
april, vlak voor Pasen. We hebben er net een paar 
groeizame dagen opzitten maar het is vandaag koud en 
lijkt het voorjaar nog ver weg.

Dina scheper
Dina is geboren en getogen in Tynaarlo en woont 
sinds 1971 aan de Esweg in Midlaren. Nadat ze de 
huishoudschool had afgemaakt, ging ze in de leer bij de 
nonnen. Niet om non te worden hoor, maar om opgeleid 
te worden tot ziekenverzorgende in het voormalige 
Katholieke Ziekenhuis in Groningen. Met 10 meiden 

onder leiding van 3 nonnen bracht Dina 2 jaar door in 
de Stad.

Op haar 19e trouwde ze met Wietse en ging ze wonen 
in Midlaren. Het eerste jaar na haar trouwen was ze 
kamermeisje in hotel de Gouden Leeuw in Zuidlaren, 
samen met een goede vriendin van haar, hier bewaart 
ze goede herinneringen aan. De vriendinnen maakten 
van alles mee (details ook niet bij de redactie bekend).
Wietse had in die tijd een watersportbedrijf aan huis. 
Mijn verhaal hierover staat in de kersteditie van 2015, 
zie www.midlaren.net voor ons archief en lees de oude 
Kabinetten nog eens terug. Dina had het druk met alle 

aanloop die de bedrijvigheid met zich meebracht en 
met de opvoeding van de 2 dochters van het stel.

het scheperslaantje
In 2000 toen de kinderen de deur uit waren en 
Watersport de Scheve inmiddels al lang en breed 
gevestigd was in Zuidlaren was er letterlijk en 
figuurlijk meer ruimte voor Dina om haar passie rond 
tuinieren vorm te gaan geven. In de loop der jaren 
ontstond een mooie Engelse cottage-tuin van ca 2500 
vierkante meter, die schitterend past bij het mooie 
woonboerderijtje aan de Esweg. De tuin krijgt de naam 
Het Scheperslaantje.

Door dagelijks wel 6 uur in haar hobby te steken, groeit 
en bloeit de tuin op, ontstaan er steeds meer mooie 
hoekjes en krijgt Dina steeds vaker de vraag om de tuin 
te mogen komen bezichtigen. Dina gaat op dit verzoek 
in, sluit zich aan bij Groei en Bloei en de Tuinenstichting 
en op advies van goede Duitse vrienden bij Het Tuinpad 
Op (In Nachbars Garten).
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De tuin is open van half mei tot begin september en 
elk jaar komen er wel 400 mensen de tuin bezichtigen. 
Vaak in kleine groepjes, een enkele keer een bus vol. 
Dina voorziet de gasten van koffie/thee en een dik 
plak kouk. Dit allemaal als hobby en zonder dat er iets 
tegenover staat. Ze is trots op de tuin en deelt dit graag. 
Gelukkig zijn er veel leuke verhalen te vertellen zoals 
de groep dames uit Antwerpen die de tuin kwamen 
bekijken en na een lekkere picknick bij de vijver in 
de tuin, zich vergaapten aan de voor ons zo gewone 
hunebedden. Maar ook zijn er verhalen van gasten 
die de gastvrijheid misbruiken en het hele huis door 
sjouwden en uiteindelijk gezellig teruggevonden werden 
op de bank in de woonkamer. 

tijd voor nieuwe hobby’s
Toen corona uitbrak moest de tuin noodgedwongen 
dicht, bezoek was niet meer toegestaan.  Dina vond het 
eigenlijk wel lekker zo, geen aanloop, geen 'moeten' 
meer. Daarom heeft ze besloten niet meer open te 
gaan. De verkoop van plantjes aan huis blijft ze wel 
doen, de kar staat sinds kort al weer regelmatig voor 
het huis. De tuin wordt dit jaar aangepakt, er komt meer 
gras in, minder onderhoud en dus meer tijd voor nieuwe 
hobby’s.

Dina schildert al een tijdje en volgt schilderlessen 
in Zuidlaren. Ze toont me 2 portretten van haar 
kleinkinderen. Ik herken ze meteen. “Die hoeven niet 
in het Kabinet hoor”, zegt Dina lachend. Wel laat ze 
me een aantal mooie foto’s zien die wel geschikt zijn 
voor publicatie. Fotografie is haar nieuwe hobby. Een 
mega-camera komt tevoorschijn. "Hier ga ik vaak mee 
de natuur in." We gaan Dina, gewapend met camera 
en statief, vast nog vaak zien in en om ons mooie 
Midlaren. Soms deelt ze haar foto’s ook op Facebook, 
dus zo kan een ieder blijven genieten van de mooie 
kiekjes van om en rond Midlaren.
  

Johan van der Helm

VanDalisme

Beste mededorpsbewoners, is het jullie opgevallen 
dat onze beukenhaag flink is toegetakeld? Ik bedoel 
het stuk haag op het kruispunt Tolhuisweg en de 
Schutsweg. Er is een flink stuk uit. Dit nu voor de 
tweede keer deze winter. Het is zo geraffineerd gedaan 
dat je zou kunnen denken dat het de bedoeling is. 
Helaas is dit niet zo. Het is puur vandalisme. Wij zullen 
er niet achter komen wie dit doet. Misschien is er een 
waakzame buur die iets heeft gezien. Waarom ze het 
op ons gemunt hebben is ons een raadsel. Ik hoop 
niet dat iemand anders dit meemaakt. Het zal jaren 
duren voordat de haag zal herstellen. Alle informatie is 
welkom.

Met vriendelijke groeten,
Steve Gooda, Harrie Smit
Tolhuisweg 5
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OpROep aan alle
WanDelaaRs 

In deze periode van het jaar is het van groot belang om 
in het bos OP de paden te blijven en om NIET dwars 
door de weilanden te wandelen!

In april/mei leggen de reeën hun kalfjes in het weiland, 
op een rustige plek. Als mensen daar doorheen lopen of 
hun hond los laten rennen in het weiland dan worden de 
reeën opgejaagd en verlaten ze hun kalf. Ook de jonge 
hazen en vogelnesten raken verstoord met alle gevol-
gen van dien. Met de coronaperiode is de situatie nog 
nijpender omdat het zo druk is in het bos dat de reeën 
uit het bos trekken en de rust zoeken op bijvoorbeeld 
het Katerveld (zuidzijde Tolhuisweg). Alstublieft, blijf uit 
de weilanden en op de paden!

plantJesRuilBeuRs
zateRDag 1 mei

Zaterdag 1 mei vindt er op het terrein van de ijsbaan
een plantjesruilbeurs plaats.

Neem je teveel aan pas opgekomen voorgekiemde
plantjes voor in de moes- of siertuin mee, of maak
een ander blij met plantjes waar je tuin vol mee staat.
En ga zelf naar huis met plantjes die bij jou nog
missen.

Zonder plantjes ben je natuurlijk ook welkom, want
wat lekkers te drinken of eten meenemen mag ook!

Alle kinderen krijgen zonnebloemzaadjes in een potje
mee en dan zien we aan het eind van de zomer bij wie
de zonnebloem het hoogste is geworden!

Tijdstip van de plantjesbeurs: 14:00 tot 16:00 
(op hetzelfde moment als missie roggelelie!)

Welkom allen, want het is natuurlijk vooral voor de
gezelligheid!

Groene groeten van: Willie, Ina en Maaike

hOnDen, hOnDen en nOg 
eens hOnDen …

Zoals iedereen wel weet (en ook ervaart, zie kader) 
hebben veel mensen in Midlaren een hond. Aan de 
Tolhuisweg alleen al wonen zo ongeveer 20 honden en 1 
oppashond. Maar eind vorig jaar nam het hondenaantal 
aan de Tolhuisweg ineens drastisch toe met zo’n 50 
procent. Waar kwam deze hondentsunami vandaan? 
Werd dit niet al te gek? Tijd om in gesprek te gaan met 
de aanstichter van dit alles: Brent Hogenbirk.

Brent wilde heel graag een keer een nestje puppies van 
zijn stoere, zwarte labrador Beau. Maar hij kreeg steeds 
nee op rekest van mams. Totdat ze op een onbewaakt 
moment ineens 'ja' zei! Oppashond Melle van de overkant 
werd een geschikte vader bevonden (immers een nog 
stoerdere, zwarte labrador) en zo geschiedde, de dekking  

Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekal�es 
geboren. Ook hier.

Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. 
Er vallen (buiten uw zicht) meer slachtoffers dan u denkt. 
Houd uw hond dus aangelijnd!

Vindt u een reekal�e? De moeder is bijna al�jd waakzaam in de 
buurt. Maar ze zal het kal�e verstoten als u het aanraakt.

Geniet van uw ontmoe�ng met een ree.  Maar bescherm ze,
door hun rust te respecteren en ze niet aan te raken. Dank u wel!

Dit is een uitgave van Vereniging Het Ree
Meer informatie vindt u op www.hetree.nl @vereniginghetree

HONDEN AAN DE LIJN!

PRACHTIG, MAAR WEERLOOS
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vond plaats in oktober vorig jaar. Tijdens de echo was het 
vermoeden dat er 5 puppies in zouden zitten, maar dat 
bleken er tijdens de bevalling op 4 december maar liefst 
TIEN te zijn. Ieder hondje kreeg een (haastig bijgekocht) 
gekleurd bandje om zo onderscheid te kunnen houden in 
deze zwarte, krioelende mierenhoop. Een klus was het 
wel want de pups moesten elke dag gewogen worden 
om te meten of ze wel voldoende binnenkregen met zo’n 
gedeelde maaltijd. Nummer 8, het hondje met de zwarte 
band, moest bijgevoerd worden met de fles, dat schept 
natuurlijk een band ...

Na drie weken konden ze hun eerste vaste maaltijd 
eten. Dat maakte het wat makkelijker maar tegelijkertijd 
begon toen het grote poep-en-plasfestijn. Helemaal 
gek werden ze van het opruimen van de uitwerpselen 
maar gelukkig was het hele gezin inmiddels gezwicht 
voor de hartverwarmende schattigheid van de pups en 
droeg iedereen zijn steentje bij. Maar tien pups houden, 
nee dat ging toch wat te ver dus werd er gezocht naar 
betrouwbare, goede gezinnen die blij werden van een pup.  
Viaviavia waren ze ze in no time kwijt en na het bezoek 
aan de dierenarts na 6 weken waarbij iedere pup gezond 
werd verklaard, mochten de hondeneigenaars-in-spé 
een pup uitkiezen. Om de pups te socialiseren kwamen 
de eigenaren langs om met hun pup te wandelen, aaien 
en ze mochten ze zelfs even meenemen naar huis. Dat 
was natuurlijk superleuk maar gaf ook een hoop sociaal 
gedoe en geregel in deze coronatijd. Het was een komen 
en gaan van mensen maar het goede gevoel over de 
methode en de nieuwe hondenbezitters overheerste wel. 
Na 8 weken mochten de pups definitief mee; negen pups 
zijn lekker in de buurt gebleven, 1 pup is naar Zutphen 
verhuisd. Dus iedereen in de Tolhuisweg kan opgelucht 

ademhalen: het hondenaantal is slechts met 1 pup 
uitgebreid. Want uiteraard hebben ze de ‘flessen-pup’ 
zelf gehouden, Nouri mocht blijven. Op mijn vraag of ze 
het weer zouden doen antwoord iedereen tegelijkertijd 
en volmondig: NEE. Maar toch hadden ze het ook niet 
willen missen: Missie geslaagd!

niet poepen a.u.b.

Sinds kort hangt tegenover de Barn een houten 
waarschuwingsbord aan de boom. De tekst is vrien-
delijk van toon maar laat aan duidelijkheid weinig te 
wensen over: HIER GEEN HONDEN UITLATEN!  

Dit dringende verzoek staat niet op zichzelf. Ook 
elders aan de Tolhuisweg is er overlast van honden-
poep. Op het gemeentelijk groen aan de straat en 
zelfs in de tuinen ligt regelmatig hondendrek. Fijn 
hoor, als je kinderen daar willen spelen. 

Is dat niet van de zotte? Wie geeft zijn hond nou de 
kans om in andermans tuin rond te banjeren en daar 
te kakken? De meeste hondenbezitters lijnen hun 
hond aan en ruimen de shit op. Zo hoort het ook, 
en zo moeilijk is het niet om de overlast te beperk-
en. Gewoon niet de andere kant uitkijken als hond 
zijn rug op de verkeerde plek kromt. En nog een 
dringend verzoek: laat je viervoeter niet los lopen of 
zichzelf uitlaten. 

Wie de schoen past, trekke hem aan. Dan hoeven wij 
onze schoenen niet meer zo vaak uit te trekken om 
die gore rotklus te doen!
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Vrouwenvereniging?

Tot voor een aantal jaren had Midlaren nog een 
vrouwenvereniging. Nog langer geleden was dit een 
actieve, gezellige club zoals je die in de wat grotere 
dorpen zeker nog tegenkomt in de vorm van Vrouwen 
van Nu (voorheen Plattelandsvrouwen) en diverse 
andere Vrouwenverenigingen. Doorgaans zijn het vooral 
de oudere, autochtone dames die lid zijn van zo’n 
vereniging en dat is een uitstervend ras (wie van ons is 
er eigenlijk nog geboren in Midlaren?) Ik herinner me nog 
goed dat een jaar of 10 geleden Thea bij mij aan de deur 
kwam om te vragen of ik alsjeblieft niet lid wilde worden 
van de Vrouwenvereniging Midlaren want er moest toch 
echt verjonging komen om het tij te keren. En eerlijk is 
eerlijk; ik wist al niet hoe ik mijn eigen sociale contacten 
moest bijhouden laat staan dat ik met ‘vreemde dames’ 
zou gaan bonbons maken, een rondvaartje of iets anders 
(wat an sich natuurlijk gezellig kan zijn). 

Ik geloof dat de dames nog een kleine doorstart hebben 
gemaakt met een gezellige opleving maar in 2018 viel 
dan echt het doek. Thea kon er niet helemaal aan wennen 
en stelde voor om dan toch es met een groepje ‘bekende 
dames’ geheel vrijblijvend uit eten te gaan. Goed idee! 
Een app-groep om de afspraak af te stemmen kwam er 
en de ‘Midlaarder ladies’-(app)groep was geboren.

Na een paar keer uit eten te zijn geweest werd de groep 
uiteraard steeds groter met buurvrouwen en andere 
viavia-bekende-dames, zolang  ze maar in de Midlaren 
wonen. Inmiddels is de appgroep uitgegroeid tot een 
ware community die het midden houdt tussen een soort 
(gratis) Marktplaats, activiteitenmelder, diereninnood-
meldgroep, plaatjesvandeAH-weggeefclub, uitleenderij, 
ruilhandel en natuurlijk mooieplaatjesdeelplaats.

Er komt werkelijk van alles voorbij: van het aanbieden 
van regenpakken, tenten, schaatsen, stoelen, oude 
kinderboeken, een hondenfietskar, tegeltjes en klinkers 
ter gratis overname tot het ruilen van puzzels, lenen van 
verhuisdozen, een cassetterecorder(?), je kunt het zo 
gek niet noemen. Er worden verloren katten, gevonden 
hondjes en zelfs otters(!) weer thuisgebracht middels de 
app.

En geloof het of niet, spontaan werd samen het terras 
bezocht op een mooie zomeravond en is iedereen het 
erover eens dat we elkaar nodig eens moeten treffen na 
de corona. Het lijkt wel een vrouwenvereniging ...

Maar er wordt ook leed gedeeld - wel heel ongelijksoortig. 
Wateroverlast, slecht internet (dit uiteraard nog voor de 
komst van de glasvezel) en natuurlijk het wel en wee 
van de oudpapiercontainer niet-te-vergeten. Maar je 
hart staat toch even stil als je op de app-groep leest dat 
Iteke ‘de appgroep heeft verlaten.’ Sterkte namens de 
Midlaarder-ladies-groep Roos en Hilje!

BiODiVeRsiteit

Dorpsgenoten,

Kennen jullie het gevoel, als je na een werkdag en zelfs 
na een heerlijke vakantie, weer thuis komt in Midlaren?
Ik kan het omschrijven als gelukkig voelen, en dankbaar 
dat deze fijne plek er is om te wonen.

De laatste jaren echter, als ik de platgereden landerijen 
zie, overvol gespoten met mest of beladen met slootkant-
afval, dichtgereden door de zware machines, bekruipt me 
vaker ook een gevoel van verdriet en machteloosheid.
Ook het raaigras waar geen wilde planten tussen groeien, 
geen vogels nestelen en ook geen vlinder, bloem of bij 
te vinden is, stemt me treurig. Zeker als ik denk aan de 
toekomst voor alle leuke jonge kinderen die in ons dorp 
zijn komen wonen.

Een medebewoner, wonend tegenover een weiland, 
schetste me onlangs het beeld van ongeveer 10-15 jaar 
geleden: hazen, koeien, konijnen, allerlei bloemenpracht 
en insecten waar ze dagelijkse van genoten. In 
tegenstelling tot de enorme mestwagens die nu af en 
aan rijden en het land overladen met mest van god weet 
waarvandaan.

Het is wetenschappelijk onderbouwd dat de monocultuur 
bijvoorbeeld de eikenprocessierups in de hand werkt. 
Plant een divers bolletjesmengsel rondom de eik en 
de rups zal de boom met rust laten. Ook de ziekte van 
Lyme komt voor in streken waar door monocultuur de 
bioidiversiteit is afgenomen. Hier hebben al te veel 
bewoners van ons dorp kennis mee gemaakt.

Ik denk dat we samen wegen kunnen vinden ter behoud 
van het ons omringende landschap. En hiermee 
een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van onze 
leefomgeving. Wat tot gevolg zal hebben dat er minder 
ziektes voorkomen en dat de ziektes die zich voordoen 
door de natuur zelf  opgelost kunnen worden. Een klein 
natuurgebied met een grote variatie aan bomen en 
planten trekt  een grote variëteit van ander leven aan. 
Dierenpopulaties zullen elkaar in stand houden op een 
gezonde en evenwichtige wijze.

Ik heb geen concreet plan. Wel weet ik dat er bijvoorbeeld 
fondsen zijn waarmee er grond aangekocht kan worden.
Misschien kunnen we als dorp een stichting vormen 
en ons eigen natuurbeheerlandje creëren. Wie weet 
heb jij een goed idee en zie je mogelijkheden? We 
kunnen ideeën onderzoeken en in samenwerking met 
Dorpsbelangen de haalbaarheid in kaart brengen.

Graag reacties! Meld je bij mij:
Karka Speelman
Tolhuisweg 14
Karkaspeelman33@gmail.com

Met hartelijke groet, Karka
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