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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 21 september.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

6, 7 en 8 augustus
1, 2 en 3 oktober

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

Kopij

Oud papier

Website: www.midlaren.net

Dorpsmail

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

Het is zomer! De meeste coronamaatregelen zijn 
losgelaten en wat waren we eraan toe. Ik wandelde op 
zaterdagochtend nog met mijn mondkap de supermarkt 
in, maar zag dat bijna niemand die meer droeg. En dus 
-kuddedier dat ik ben- heb ik 'm ook maar afgedaan.

Diezelfde middag werden er twee sportwedstrijden 
gehouden waarvan in dit Kabinet verslag wordt gedaan: 
een golf- en een voetbalwedstrijd. Die laatste trouwens 
op een keurig opgeruimd en schoongemaakt sportveld, 
dankzij een paar dorpsgenoten die daar de handen 
uit de mouwen hebben gestoken (mocht het u niet zijn 
opgevallen: kijk nog maar even op de cover naar de doek 
in handen van die atleet ...)

Verder staat in dit Kabinet het jaarverslag van 
Dorpsbelangen, schrijven we over vogels en wandelingen 
in de buurt, stellen de nieuwe bewoners Carolien en Henk 
zich voor, doken we in de geschiedenis van Plankensloot 
en hadden we een interview met onze inmiddels oud-
dorpsgenote Ineke Goulmy.

Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst!

Redactie Kabinet

AgenDA

28 augustus Huttenbouwen en zomerbarbecue

11 september Volleybaltoernooi

Nieuws van de Dorps Feestcommissie Midlaren.
Natuurlijk willen wij iedereen hartelijk bedanken die een 
bijdrage heeft geleverd aan de  essenactie. Wij vonden het 
een groot succes en de actie heeft bijna € 500,- opgeleverd!

Nu er weer activiteiten mogelijk zijn hebben wij het volgende 
op de agenda staan:

Huttenbouwen en de Zomer-BBQ.

Overdag gaan we met de jeugd uit ons dorp huttenbouwen. 
We sluiten af met een gezellige BBQ voor alle inwoners van 
Midlaren. 

Noteer zaterdag 28 augustus alvast in je agenda. 

Tot eind juli kun je je aanmelden voor het deelnemen aan deze 
activiteiten. Het aanmeldingsformulier mailen wij binnenkort. 
Natuurlijk kun je ons ook direct een mail sturen. Graag even je 
naam, aan welke activiteit(en) en met hoeveel personen je wilt 
deelnemen.

Mocht je nog geen mail adres aan ons hebben 
doorgegeven dan kun je dat sturen naar: 
fcmidlaren@outlook.com

Heb je geen email? Een sms of whatsapp bericht sturen 
kan ook naar het volgende nummer: 06 53309036. Nadere 
informatie volgt middels de nieuwsbrieven die wij per mail 
verspreiden of onze aankondigingen in het Kabinet. 

We maken er een feestelijke zomer van en hopen jullie te zien 
op zaterdag 28 augustus.

Henrieke, Agnes, Hilde, Anneloes, Ina, Ralph, Henk & Arnoud.

Agenda:
• Oud papier 2021: 6, 7, 8 augustus, 1, 2, 3 oktober en 

3, 4, 5 december
• Zomer bbq: zaterdag 28 augustus
• Hutten bouwen: zaterdag 28 augustus
• Fietstocht: Herfst 2021
• Flessenactie: november 2021
• Oliebollen actie: december 2021

Martha Loeröp: Ezels bij Titie (fragment)



VOgelpARADijs tRekt 
VOgelkenneRs VAn heinDe 
en VeR  

Wie de Oostpolder bij Noordlaren kent, weet wat daar 
allemaal voor moois in het rond fladdert, fluit, zingt, 
gakt en kwettert. Zoals de altijd energiek klinkende 
boventonen van de veldleeuwerik en natuurlijk de 
melancholieke fluit van de tureluur. Zeker in het voorjaar 
is het er sinds de polders natuurland zijn geworden een 
vliegende, nestelende en onderling ruzie makende drukte 
van belang. Slobeenden, tafeleenden, krooneenden, 
kuifeendjes, smienten, wilde eenden, kemphaantjes, 
geoorde futen, de grutto en rietzangers in de rietkragen, 
om er maar een paar te noemen. En natuurlijk ganzen in 
vele soorten en (te grote) aantallen. Als slagroom op de 
taart: de zeldzame witwangstern die hier elk jaar weer 
langskomt en de hoofdprijs schoonvliegen verdient, een 
genot om te zien. Dankzij het Groninger landschap dat 
flink heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van de natte 
natuur en die ook kundig beheert, kon deze polder in een 
aantal jaren uitgroeien tot een geslaagde vogelbiotoop 
met een grote soortenrijkdom. Veel vogelkenners, ook uit 
verre windstreken, komen er graag op af. 

Alweer een aantal jaren bieden deze polders onderdak 
aan een kolos onder de roofvogels: de zeearend. Als je 
dit gevaarte een keer van nabij hebt zien overkomen, ben 
je toch onder de indruk. De vogels - ook wel “vliegende 
deuren” genoemd vanwege hun enorme spanwijdte 
van bijna 2,5 meter - doen in de verte denken aan de 
vliegende giganten in het leger van Koning Sauron (zie 
de fantastische film ‘In de ban van de ring’ naar het 
gelijknamige boek van Tolkien). Bovenop deze vliegende 
vogel zitten orks - tot leven gewekte doden. In enorme 
aantallen trekken deze naargeestige troepen ten strijde 
om de slechterik Sauron de totale macht te bezorgen. 
Onze zeearenden hebben minder kwade bedoelingen, 
tenzij je een eend, vis, gans of een haas bent, want dan 
kun je zomaar zijn prooi worden. 

De twee zeearenden die samen een paar vormen 
hebben al een aantal jaren terug de Oostpolder 
gekozen als domicilie. In 2017zijn ze een nest gaan 
bouwen en sindsdien hebben ze vier jaar op rij een of 
twee jongen grootgebracht. Bijzonder, temeer omdat 
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Zeearend Het Groninger landschap / foto Gerrit Kiekebos
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deze grote roofvogel tientallen jaren lang uit ons land is 
weggebleven. Voor het Groninger landschap is dit een 
bevestiging dat hun aanpak werkt en succesvol is. 

Succes in de natuur is overigens nooit helemaal 
voorspelbaar. Dit jaar is de broedpoging van het 
zeearendenpaar mislukt. Toen de medewerkers van het 
Groninger landschap zagen dat de belangstelling van 
het paar zeearenden voor hun nest afnam, besloten ze 
ernaartoe te klimmen en vonden daar het twee weken 
oude kuiken dood. Omdat er ook prooiresten van de 
brandgans in het nest bleken te liggen, vreesden zij dat 
de doodsoorzaak vogelgriep is. Deze griep treft namelijk 
vooral brandganzen. Inmiddels heeft onderzoek helaas 
uitgewezen dat dit bange vermoeden klopt. Dat is 
geen best nieuws en mogelijk een zorgelijke voorbode 
van nieuwe risico’s voor zeldzame roofvogels. Het was 
trouwens spannend wat voor weerslag het dode vogelkind 
op de ouders zou hebben. Maar de zeearenden vlogen 
ook daarna nog hun rondjes in de polder. Gelukkig maar, 
al is er dit jaar helaas geen kans meer op een nieuwe 
broedpoging. De hoop is nu gevestigd op volgend jaar! 

Toon van der Hammen

in De AchteRtuin

Aangewakkerd door het enthousiaste schrijven van 
Toon over de vogelschare in de Onnerpolder wil ik graag 
een schitterende wandeling met iedereen delen zodat 
je die vogelpracht met eigen ogen kunt zien. Ik weet 
eigenlijk niet of het een bestaande route is maar hij is erg 
eenvoudig dus dat is ook niet nodig. Het pad wordt niet 
echt gemaaid kwamen wij achter dus een lange broek is 
verstandig. 

De start van de wandeling is in Onnen. Halverwege de 
kern sla je rechtsaf met de auto die je neer kunt zetten 
bij het Dorpshuis de Tiehof (of je laat je even brengen 

of pakt de bus). Je loopt richting het zuidwesten en 
slaat het brede gravelpad (Zuiderhooipolder) in. Dit pad 
vervolg je helemaal. Na een flinke kilometer kom je een 
soort ufo tegen … dit blijkt een radiobaken van Vliegveld 
Eelde te zijn. Voorheen was dit een klein baken, nu een 
horizonvervuilende stoorzender voor weidevogels. 

Niet veel later stuit je op een watergemaal. Behalve 
een uniek natuurgebied is de polder ook een belangrijk 
waterwingebied en een waterbergingsgebied. Dit 
bergingsgebied kan bij een dreiging van wateroverlast 
tijdelijk onder water worden gezet. Vanaf het monumentale 
gemaal heb je een prachtig uitzicht over de omgeving 
(de Onnerpolder en de Westbroekstermadepolder maar 
aan de horizon zie je bij mooi weer ook de skyline van 
‘stad’) 

Je loopt om het gemaal heen en slaat linksaf (nadat je er 
natuurlijk bovenop hebt genoten van het uitzicht) richting 
de dijk.  Vervolgens volg je deze dijk helemaal totdat je 
na honderden vogels, prachtige waterpartijen, vreemde 
zwembadtrapjes en heel veel bloemen, aankomt bij het 
pad naar de palingrokerij van Vos. Met een beetje geluk is 
het terras van ‘de Waterjuffers bij Vos’ open voor een bakje 
koffie of wat anders want inmiddels ben je anderhalf uur 
onderweg. Vanaf daar kun je via het fietspad richting de 
vogelkijkhut van Noordlaren wandelen of via de dijk (maar 
wij waren het hoge gras wel een beetje zat) of je gaat 
rechtdoor over het gravelpad richting Vogelzangsteeg. 
Je ziet dan nog een bezienswaardigheid namelijk alle 
vogelaars met gigantische camera’s en kijkers om de 
vogels te spotten en vast te leggen. 

Het is dan nog even een flinke stap richting het haventje 
van Noordlaren, door Noordlaren naar Midlaren weer 
naar huis. Dan heb je er een dikke 10 km opzitten en ben 
je hopelijk net zo verheugd als wij over zoveel moois in 
de achtertuin. 

Anneke Grootoonk
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geslAAgD VOOR 
einDexAmen: geen feest, 
tOch een feest 

Voor scholieren die zich dit voorjaar hebben voorbereid 
op hun eindexamen, was dat vanwege corona een 
opgave met extra handicaps. Vaak thuis digitaal de 
lessen volgen. Weinig of geen contact met vrienden of 
vriendinnen. Desondanks zijn voor zover nu bekend 
twee Midlaarder jongeren geslaagd: Chantal Pieters, zij 
behaalde het  diploma VMBO TL (theoretische leerweg) 
en kon dus haar boekentas feestelijk omhoog hijsen. 
Niels Hamming slaagde voor zijn eindexamen VWO. 
Proficiat Chantal en Niels. Lars Hoenselaar die tweetalig 
VWO volgde popelt om de uitslag te horen, maar krijgt 
die pas op 5 juli. Hij denkt trouwens dat het goed komt. 
Nog even popelen Lars.    

Met Niels praten we nog wat door. Over hoe corona 
en school voor hem was en over de verrassing die zijn 
familie hem bezorgde na zijn slagen. Bijna vijf jaar lang 
fietste hij dagelijks naar het Harens Lyceum. Tot maart 
vorig jaar, toen alles anders werd dankzij de pandemie. 
School werd van de ene dag op de andere verboden 
terrein. Onderwijs kregen de leerlingen de rest van het 
jaar thuis, uitsluitend via het internet. Op de vraag hoe 
dat ging reageert hij nuchter. ‘Dat viel mij niet tegen. Het 
komt dan wel op jezelf aan, je moet alles zelf bijhouden. 
Zonder discipline gaat dat niet. Sommige klasgenoten 
hadden daar moeite mee. Wel apart om je vrienden 
zolang niet te zien. We hadden wel online af en toe 
contact, maar elkaar zien, dat zat er niet in.’

Vanaf begin dit jaar kwam zijn examenklas weer 
dagelijks op school. Vanwege de anderhalve meter regel 
kreeg de ene helft van de klas gewoon les en de andere 
helft digitaal. Niels: ‘Dat ging wel, al werd iedereen op 
den duur wat lakser met het volgen van de maatregelen. 
Vond ik wel minder, want zo kort voor je examen wil je 
liever niet het risico lopen om in quarantaine te moeten.’

Met zijn diploma op zak moet het wel hebben gekriebeld 
om het op een feesten te zetten. Helaas, dat zat er niet 
in, ten minste niet op de aloude manier met zijn allen bij 

elkaar en de kratten bier op tafel. Maar daar was een list 
op bedacht. Op een zondagmiddag werd Niels samen 
met vriend Tygo die ook net was geslaagd op een terras 
aan de Brink van Zuidlaren geparkeerd. Even verderop, 
aan de zuidkant van die grote Brink hadden de families 
van de beide jongens een drive through georganiseerd. 
Tot hun grote verrassing konden de beide geslaagden 
alsnog familie, vrienden en bekenden ontvangen, al was 
het dan maar kortstondig en natuurlijk op veilige afstand. 
Te voet, fiets, auto  of trekker kwamen de felicitaties 
langs. De gasten kregen wat te drinken met een bon voor 
verse patat bij de Belg van Waterloo die even verderop 
stond. Kortom, geen feest, toch een feest. Niels glundert: 
‘Mooi man!’

Na de zomer begint hij zijn studie aan de 
Hanzehogeschool in Groningen: werktuigbouwkunde.  
Geen echte verrassing, want techniek dat is zijn passie, 
al jaren. In de loop van zijn studie wil hij een overstap 
maken naar de technische universiteit.

Toon van der Hammen

WORDt het een nAjAAR- 
en WinteRseizOen VOl 
muziek?

Stapje voor stapje mogen we weer wat meer! Na een 
eindeloos durende periode vol restricties en maatregelen 
lijkt het in alle opzichten voorzichtig de goede kant 
op te gaan. Noordlaren Muziek is dan ook druk bezig 
met de voorbereidingen voor het muzikale najaar-en 
winterseizoen 2021-2022.  

Aan de commissie Noordlaren Muziek zal het dan ook 
niet liggen, dat nieuwe seizoen vol muziek. We zijn 
voortvarend bezig en hopen dat we u straks eindelijk 
weer (in groten getale?) kunnen verwelkomen tijdens de 
optredens in de Bartholomeuskerk te Noordlaren, zonder 
afgelastingen of beperkende maatregelen!
Het belooft een hele mooie concertreeks te worden: 
we verheugen ons op een prachtig openingsconcert  
in september (met traditiegetrouw de taartproeverij) en 
verder in het seizoen zijn er optredens met grote namen 
als Britta Maria en Joia Rath; met cellosuites van Johann 
Sebastian Bach; met een sfeervol kerstconcert en een 
Passieconcert in de aanloop naar Pasen. 

In totaal staan er 6 concerten gepland en zijn we ook bezig 
met de organisatie van ons huiskamerconcertfestival in 
2022. Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: 
www.noordlarenmuziek.nl 

Carolien Overweg namens Noordlaren Muziek

www.noordlarenmuziek.nl


jAARVeRslAg VeReniging 
DORpsbelAngen miDlARen 
OVeR 2020

Het jaar 2020 begint rustig waarbij we nog niet weten 
wat ons te wachten staat. In de loop van het voorjaar 
wordt duidelijk dat de coronapandemie ook voor ons in 
Midlaren verstrekkende gevolgen heeft.
Vele activiteiten kunnen niet doorgaan waarvan het 
vierjaarlijkse dorpsfeest het meest gemist wordt. Ook 
geen jaarvergadering van Dorpsbelangen en van de 
ijsvereniging. Nieuwe vormen van overleg ontstonden 
aangezien fysiek bij elkaar komen niet mogelijk was. 
Maar toch valt er nog het nodige over 2020 in Midlaren 
te melden.

Op nieuwjaarsdag overleed onze ereburger Geert Koers. 
Hij werd op verscheidene manieren herdacht. 
Op 13 maart werd het ervenproject Midlaren afgesloten.
Na vele jaren van voorbereiding werd in 2020 eindelijk 
ook daadwerkelijk voortgang geboekt met de aanleg van 
het glasvezelnet. Eind van het jaar functioneerden de 
eerste aansluitingen.
De gemeente Tynaarlo lanceerde een omgevingsvisie 
die moet uitmonden in een omgevingsplan. Uit een 
eerdere leefbaarheidsenquête kwam naar voren dat 
de tevredenheid van de inwoners van Midlaren tot de 
hoogste van de gemeente behoort (8,6).
De oudpapiercontainer is kortdurend verdwenen 
vanwege de zeer lage prijs voor oud papier. Gelukkig was 
deze in de zomer weer terug echter nu slechts eenmaal 
per twee maanden in plaats van eenmaal per maand.
De Vijftig Bunder onderging een forse operatie in de zin 
van het afschrapen van de bovenlaag, herstel van het 
meertje en golvingen in het terrein. Als bonus werd er een 
5500 jaar oude maalsteen en bijbehorende wrijfsteen 
opgegraven.
Hopelijk keert de oorspronkelijke vegetatie en met name 
de heide weer terug.
Ook dit jaar geen paasvuur vanwege de droogte en de 
corona.
Keik Midlaren werd voor een jaar uitgesteld.

Nieuwe bewoners in Midlaren:
•	 Pieter en Dagmar met zonen Guus en de boreling 

Toon in het boswachtershuis
•	 Michiel en Annemieke met Hasse, Eerke en Bieuwke 

in de Veenhorst
•	 Anneloes Stoetman en Ralph Steenbergen op 

Tolhuisweg 21
•	 Hugo en Annemieke van der Vlist op Schutsweg 34
•	 Wiebe en Shamira op Groningerstraat 45
•	 Maaike en Alien op Tolhuisweg 16
•	 Jeroen en Anouk Schipper met Jasmijn, Jorit en 

Boudewijn in de voormalige slagerij van Geert 
Koers, alwaar Anouk een dierenartsenpraktijk gaat 
vestigen.

•	 Nog een geboorte in Midlaren: Amber Leonie Loeröp.

Overleden in 2020: Ben Szabo

Hilde van Ree werd geridderd in de orde van Oranje 
Nassau

Om het gemis van het dorpsfeest enigszins goed te 
maken was er op 28 augustus een jeugdcamping en 
waren er op 29 augustus activiteiten in de zin van een 
fietstocht en op het sportveld Culinair Midlaren met een 
frietkot.
Zoals eerder gezegd heeft er geen vergadering van 
Dorpsbelangen plaats gevonden. 
Wat betreft de bestuurssamenstelling: Robert Mulder en 
Gert Poppema werden herkozen en Rik Timmer verliet 
het bestuur.
De kascommissie had geen opmerkingen bij het 
financieel jaarverslag. Cor van der Sterren heeft de 
kascommissie verlaten, een opvolg(st)er wordt gezocht.
De dorpsfeestcommissieleden traden af te weten: Chris 
Wesselink. Carolien Berendsen, Marije Emelie Schievink 
en Henkjan Loeröp.
De nieuwe commissieleden zijn: Henrieke Booij 
(voorzitter), Agnes Boneschansker (secretaris), Hilde 
van Ree (penningsmeester), Anneloes Stroetman, Ralph 
Steenbergen, Arnoud Hageman, Ina Huesken en Henk 
Veldman.

Op de grens van Noordlaren en Midlaren, tevens de 
grens van de gemeentes Tynaarlo en Groningen en 
ook de grens van de provincies Drenthe en Groningen 
wappert een nieuwe vlag dankzij met name Peter van Ek 
uit Noordlaren.

WelkOm en beDAnkt

Klaas Butter is weer komen wonen in Midlaren en hij wil 
lid worden van het bestuur van Dorpsbelangen. Daar zijn 
we heel blij mee. Jullie kennen Klaas allemaal; al was het 
maar van de voorpagina van het vorige kabinet – maar 
waarschijnlijk kennen jullie hem al veel langer.

Met Klaas en Anneloes hebben we een mooie verjonging 
in onze gelederen. Dat was nodig ook – en er kunnen 
nog meer mensen bij. Vorig jaar vertrok Rik Timmer, 
onlangs maakte Gert Poppema bekend te willen stoppen 
en reglementair namen we afscheid van Roos Renting. 
Volgend jaar is onze voorzitter Herman van Dop aan 
het einde van zijn derde termijn van drie jaar. Dus heb 
je belangstelling voor het bestuur? Meld je! Normaal 
zouden we deze vraag op de jaarvergadering stellen, 
maar … corona!

Het afscheid van Gert moet nog plaatsvinden, maar 
afgelopen vergadering dankte de voorzitter Roos Renting 
voor zijn negen jaren bijdrage aan het dorpsbestuur. Uit 
de afscheidsspeech wil ik even wat citeren want die was 
memorabel. Herman schetste Roos als een ‘robuuste 
viking’ een man die met woord en daad voor het dorp 
klaarstaat en die 9 jaar een hele bepalende figuur was. 
Langs kwamen de zaken waar Roos zich mee heeft 
beziggehouden – een lange lijst. In dankbaarheid voor 
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het plezier dat we hadden en met diep respect voor 
hoe hij dat ook voor elkaar kreeg in een uiterst moeilijke 
periode, namen we afscheid. Maar niet dan nadat 
Roos ons nog op het hart drukte dat we goed moeten 
zorgen voor ons grondbezit. Roos laat namelijk een 
indrukwekkende erfenis aan ons na: een wandelpad over 
eigen grond. Het Plankensloot-pad is een van de zeer 
markante resultaten van Roos’ bestuurlijke periode. Niet 
alleen door het bijzondere bankje en het feit dat niemand 
ons ooit meer dit pad kan ontnemen omdat het bij de 
notaris verankerd is, ook de wijze waarop we dit betaald 
hebben geeft ons veel genoegen. Weet je niet meer hoe 
Roos em dat lapte? Vraag een van de bestuurders – dit 
houden we graag vast in het mobiele geheugen van 
Midlaren.

jaarvergadering
Wordt het september? We hopen dat we dan weer 
bijeen kunnen komen om in een openbare bijeenkomst 
de bezigheden van Dorpsbelangen de revue te laten 
passeren. Zo graag willen we in contact blijven, maar door 
corona zijn dorpsvergaderingen nu nog niet mogelijk. We 
hopen dat het in september kan. Ondertussen praten we 
je bij via het Kabinet en eventuele nieuwsbrieven. Heb 
je een vraag, wil je je mening geven? Neem contact op 
met een van de bestuursleden; we staan open voor je 
inbreng.

In dit Kabinet vind je de concept jaarrekening en het 
jaarverslag. Zolang we niet bijeen komen, moeten we 
ook daar op ‘alternatieve’ wijze goedkeuring voor krijgen 
van Midlaarders. Daarom in elk geval de vraag: wil je 
meedoen? Ben je het ergens mee eens of juist niet mee 
eens? Wil je iets aanvullen of veranderd hebben? Laat 
het ons weten. Kom langs of mail naar 
bestuur.dorpsbelangen@midlaren.net; dan zit je direct 
bij het hele bestuur in de mailbox.

VeRkeeR miDlARen is 
tOppRiORiteit

Wethouder Hanneke Wiersma (CDA) heeft het met 
eigen ogen gezien: het fietspad in Midlaren is gevaarlijk. 
Waarom? Het is er druk en het wordt steeds drukker. 

Snelle en trage fietsen rijden elkaar voorbij, tegenliggers 
schrikken zich een hoedje als ze de bocht om komen. 
Temidden van de racefietsen, e-bikes, normale fietsers, 
bakfietsen en wandelaars moeten dan ook nog de 
kinderen van de Groningerstraat hun weg vinden. Zij heeft 
het nu tot topprioriteit gemaakt om aan die gevaarlijke 
situatie wat te doen.

Het fietspad van 2,5 meter breed was ooit een geweldige 
aanwinst voor het dorp, maar in de huidige tijd met veel 
intensiever en gevarieerder fiets- en wandelverkeer 
werkt het niet meer. De gemeente wil het hele wegprofiel 
veranderen en fietsers naar de rijbaan brengen. Maar dat 
vergt investeringen. En er is geen geld. Dus dat duurt 
nog jaren. Dorpsbelangen vindt dat je hier echt niet meer 
mee kunt wachten. Robert turft al een tijdje de incidenten 
– dat is echt een indrukwekkende lijst van mensen die 
van de sokken zijn gereden en vaak verwondingen 
opliepen op het te smalle onoverzichtelijke pad. Er moet 
echt iets gebeuren.

Een paar keien uit Midlaren op het gebied van verkeer en 
gemeentebestuur (Rik Timmer en Roos Renting) hebben 
samen met Veilig Verkeer Nederland en verkeersmensen 
van de gemeente, een voorstel gemaakt om dit op te 
lossen zonder de hele weg te verbouwen. Ook zijn leden 
van Dorpsbelangen de betrokken bewoners af gegaan, 
om hen te informeren over de plannen. En dat waren 
hele goeie zetten. Want de wethouder heeft ‘verkeer 
Groningerstraat’ nu topprioriteit gegeven. Dat betekent 
dat het naar de rijbaan brengen van fietsers in de 
dorpskom van Midlaren op de begroting van volgend jaar 
komt. Daarover wordt in november door de raad besloten 
en dan zou het daarna kunnen gebeuren.

Dorpsbelangen is blij dat we eindelijk echt topprioriteit 
zijn, maar we zijn ook teleurgesteld dat Midlaren weer 
moet wachten. De situatie wordt steeds gevaarlijker en 
wij vinden het niet verantwoord die zo te laten bestaan. 
Dorpsbelangen heeft verkeerstellingen gehouden, 
experts ingeschakeld, een plan gelanceerd dat bijna 
geen geld kost en daarvoor draagvlak gezocht in het 
dorp. Op onze brandbrief aan de raadsleden van april 
kregen we een positieve reactie van de fractie van D66. 
Zij willen het college proberen te dwingen om Midlaren 
toch al dit jaar veiliger te maken. Als dit Kabinet naar 
de drukker gaat, weten we nog niet of dat gaat lukken. 
Zodra we meer weten en een schets hebben van de 
uitvoering, sturen we een bericht uit via de Doprsmail. 
Wil je op de hoogte blijven? Stuur je email-adres dan 
naar dorpsbelangen@midlaren.net.

Vereniging Dorpsbelangen
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plAnkenslOOt 
tOen en nu

De laatste jaren was Plankensloot vooral een verwilderd 
stuk bouwgrond nadat Brasa do Brasil in 2010 in vlammen 
op was gegaan. Wat zou ermee gebeuren? Totdat 
een paar jaar geleden het terrein werd afgebakend, 
het wandelpad werd verlegd en er een schitterende 
schuurwoning (mag je zo’n huis nog zo noemen?) 
verrees.

Maar al wat we zien, behalve de bedrijvigheid die met 
het bouwen van een huis gepaard gaat, geen bewoners, 
taal nog teken. Inmiddels is deze situatie al bijna 3 jaar 
zo en gelukkig blijken er toch wel echt mensen te komen 
wonen. Aangestoken door het Kabinet dat Hans ook 
daar trouw afgegeven heeft, meldde Peter de Kant zich 
via de app. Hij blijkt een oude bekende van de studie. 
Samen met Wietske komt hij vanuit Zwitserland deze 
schitterende, historische stek bewonen. 
Helaas is het nog steeds niet zover dat dat binnen 
een paar weken kan gebeuren. Veel tegenslag (of 
uitdagingen?) viel hen ten deel tijdens de bouw. Ze 
zullen hier de volgende keer meer over vertellen en zich 
voorstellen, we duiken alvast eens in de historie van 
Plankensloot.

Plankensloot komt zelfs op Wikipedia voor en daaruit 
blijkt dat er in de 6e eeuw al een nederzetting op de 
plek van Plankensloot was. Tijdens opgravingen zijn 
veel lijken gevonden die daarop wijzen (zouden ze bij 
de bouw nog op een lijk zijn gestuit?) Veel later, vanaf 
de 15e eeuw waren er in de buurt diverse houtzaag-
oliemolens en mogelijk verwijst de huidige naam naar 
de sloot waar de bomen werden gewaterd om later tot 
planken te worden gezaagd. Het is daarmee een van de 
oudste gegraven waterwegen van Drenthe. Een andere 
mogelijke verklaring is dat de sloot is genoemd naar de 
veerman en schipper Harmen van Plancken. In 1908 
is de houtzaagmolen van Jan van Bon (Jan Plankie) 
verbrand en daarna niet weer opgebouwd. 

Door de aanwezigheid van een laad- en losplaats 
voor beurtschippers was er een café (herberg) die 
al vanaf 1759 genoemd wordt. Er verscheen in 1784 

zelfs een tweede herberg. De boerderij waar later café 
Plankensloot in werd gevestigd dateert uit 1856. In 
‘Thuis in Midlaren’ staan vanaf 1927 de caféhouders van 
Plankensloot geregistreerd. Er was vanaf dat moment 
ook een botenverhuurbedrijf en de waterrecreatie op het 
Zuidlaardermeer was een goede zet voor de omzet van 
het café. Vanaf 1966 (toen het café werd overgenomen 
door Lammie Korringa en haar man) kon ook het 
verenigingsleven van Midlaren er terecht. In die tijd had 
Midlaren een rijk verenigingsleven en ze vergaderden 
allemaal graag in café Plankensloot. In 1996 ging het café 
in andere handen over en werd het café omgetoverd tot 
partycentrum ‘Het Ei van Columbus’ en daarmee kwam 
een einde aan het dorpscafé wat door velen (nog steeds) 
werd betreurd. In 2005 ging het opnieuw in andere 
handen over en werd het een restaurant: Brasa do Brasil. 
Hier kwam in 2010 door brand een einde aan en daarmee 
ook aan de rijke historie van de horecagelegenheden op 
deze plek.

Maar de (planken)sloot bestaat nog steeds en op het 
einde staat dus nu het huis van Peter en Wietske; zouden 
ze hun huis Plankensloot gaan noemen? In het volgend 
Kabinet leest u het antwoord hierop!

Anneke Grootoonk
 
(bronnen: ‘het geheugen van Midlaren’ van Ineke Noordhoff en 
Trudy Steenhuis; ‘Thuis in Midlaren’ van Trudy Steenhuis en 
Winy Verdegaal met foto’s van Bert Leegte. De ansichtkaart 
komt van www.oudzuidlaren.nl) 
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plAntjesmARkt, 
ROggelelies en gROte 
schOOnmAAk

Zaterdag 1 mei vond op het sportveld de eerste Midlaarder 
plantjesmarkt plaats. Vele plantjes en stekjes ruilden van 
eigenaar. Daarnaast was dit ook het moment om een 
kweekprojectje voor de lange termijn te bemachtigen. 
Inmiddels zijn er ruim 40 inwoners bezig met het kweken 
van de roggelelie. Een project van de lange adem. Maar 
wat zou het mooi zijn als iedereen over een paar jaar 
kan genieten van de terugkeer van de roggelelie in het 
Midlaarder landschap.  

Het roggelelieproject is overigens niet alleen een project 
van de lange adem maar ook zeker van zorgen. In mijn 
pot met aarde spot ik op een gegeven moment iets 
groens. Het is klein, zou het een roggelelie in wording 
zijn of juist onkruid? Uit de app van de Midlaarder ladies 
begrijp ik al snel dat ik niet de enige met twijfel ben. Ik 
check het voor de zekerheid even bij Erik. Hij bevestigt 
dat er ook in mijn pot roggelelies in wording aanwezig 
zijn. Hoe leuk is dit! Wel begrijp ik dat de slakken ook dol 
op de kleine plantjes zijn. Om ze te beschermen besluit 
ik meteen verantwoorde slakkenkorreltjes te strooien. 
Maar blijkbaar niet genoeg, want de volgende dag zijn 
én de korrels en de Roggelelies in wording verdwenen. 
Inmiddels komen er gelukkig nieuwe plantjes boven en 
ben ik de strijd met de slakken aangegaan!

Zondag 13 juni is er druk gewerkt op het sportveld. Door 
(heel) jong en oud werden onder meer het speeltoestel, 
de tafeltennistafel, de jeu de boules baan en het huisje 
schoongemaakt en opgeruimd. Het was heerlijk weer en 
na een paar uurtjes werken zag alles er weer goed en 
netjes uit!

Caroline Messchendorp



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
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VOlleybAltOeRnOOi

Zaterdag 11 september 16.00 uur

Het wordt weer de allerhoogste tijd voor ons Midlaarder 
volleybaltoernooi. Corona heeft vorig jaar roet in het 
eten gegooid, maar dit jaar zal er weer gestreden 
worden op het volleybalveld. Er zijn inmiddels veel 
nieuwe bewoners bijgekomen in Midlaren, daarom even 
een volleybaltoernooi-update: Wie Wat Waar?

Elk jaar houden we met het dorp ons volleybaltoernooi. 
Dit vindt natuurlijk plaats op ons mooie sportveld. We 
strijden in teams om de zeer begeerde volleybalbeker. 
Deze is jaren achtereen gewonnen door team 
Tolhuisweg 1, maar in 2019 eindelijk veroverd door 
de ijsclub. Dat betekent dat met een beetje gedegen 
voorbereiding en enthousiasme ook dit jaar een ander 
team de beker in de wacht zou kunnen slepen ... 

Er kan aangemeld worden als team. Een team bestaat 
uit minimaal 6 personen. Er kunnen allerlei soorten 
teams gevormd worden, het kan een wijk- of straatteam 
zijn, maar ook bijvoorbeeld een jongerenteam, 
ijsclubteam, of ...  de enige voorwaarde is dat de spelers 
(oud-)inwoners van Midlaren zijn. Heb je geen team? 
Dan kan je je de middag zelf individueel aanmelden. 
Er kan dan nog een team gevormd worden. Voor de 
kinderen is er een springkussen en na het toernooi is 
zoals ieder jaar de bar open. Bij mooi weer kunnen we 
misschien na die tijd met zijn allen nog wat eten. 

Voor nu eerst belangrijk de datum te noteren, teams te 
vormen en te beginnen met de sportieve voorbereiding! 
We hopen dat iedereen er weer net zoveel zin in heeft 
als wij.

De sportveldcommissie

mAAk je tijD VOOR 
lAnDschAp in zicht?

Dorpsgenoten, zo begon Karka Speelman in het 
vorige kabinet haar hartekreet. Ze had het over hoe 
mooi Midlaren is, hoe ze geniet van de natuur en het 
landschap, maar ook hoe bezorgd ze is over de snelle 
veranderingen. En de oproep om samen wegen te zoeken 
om onze leefomgeving mooi en gezond te houden.

Vlak daarna viel een uitnodiging in onze brievenbus 
van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen). Zij 
hebben mensen en tijd om in Midlaren met bewoners 
aan de slag te gaan om natuur en landschap  in de 
Drentsche Aa te versterken. De vraag is: wie in ons dorp 
voelt daarvoor en wil er tijd in steken?

Ons dorp ligt in het Nationaal Park Drentsche Aa. 
We wonen temidden van natuurgebieden en hele 
landschapsbeeld in onze omgeving is karakteristiek 

omdat er in doorschemert hoe mensen hier duizenden 
jaren geleden leefden. De BOKD wil met een groep 
Midlaarders een programma opzetten zodat we als 
bewoners meer kennis krijgen over het landschap, de 
natuur en de geschiedenis. Daarbij kun je denken aan 
lezingen of met elkaar door onze omgeving struinen. 
Misschien kunnen we - in een boekje, kabinet, website 
of vlogserie -  vastleggen waar dat erfgoed in natuur en 
landschap zit verborgen. Daarbij kunnen we dan hulp 
krijgen van studenten Landschapsgeschiedenis van de 
universiteit. Zo wil het Nationaal Park dat wij, bewoners, 
de verhalen levend houden. 

De BOKD kan ons in het kader van dit project ‘Landschap 
in zicht’ begeleiden. Ook eerder deed Midlaren mee met 
projecten van de BOKD en Landschapsbeheer Drenthe. 
We beginnen dus niet bij nul. Zo’n 20 jaar geleden was 
er een fruitbomen-project. Bewoners hebben er nu bijna 
vrachtwagens bij nodig om de fruitoogst  naar de sap-
fabriek te rijden. Daaraan zaten ook cursussen vast 
en Midlaren kreeg een heuse snoeibrigade. Onlangs 
deden we mee met een erfscan. Experts kwamen bij 
20 mensen die zich op hadden gegeven schouwen hoe 
het eigen terrein gastvrijer kan worden voor insecten en 
vogels. Met als gevolg meer meidoorns, lijsterbessen, 
kardinaalsmutsen en bloemrijk gras. Natuurlijk hadden 
we al een eigen bermenbrigade – de paarse grasklokjes 
zijn hen dankbaar en nu staan ze vol klaprozen. Met 
Natuurmonumenten samen hebben verschillende 
dorpelingen een plan gemaakt om de overgang van 
boerenland naar natuurgebied in betere harmonie te 
brengen. Onze bomenwacht heeft samen met het IVN 
in beeld gebracht waar mooie ouwe jongens staan, een 
uilenclub hing kasten op … en sinds kort koekeloeren er 
heel wat Midlaarders elke dag in een emmer vol zwarte 
aarde: komt er al iets omhoog? Bij Geske laat een eerste 
roggelelie-kopje zich bewonderen. Anderen (zoals 
ik) moeten zich nog even tevredenstellen met de foto. 
De actie ‘Breng de roggelelie terug in Midlaren’ is een 
direct gevolg van een andere identiteitsdrager van het 
dorp: de vlag. Ontworpen door een groep Midlaarders 
(jong en oud) en gekozen door het hele dorp. Een eigen 
Midlaarder vlag met daarin de roggelelie die het in ons 
dorp aan de rand van boerenakkers nog lang volhield, 
maar toch ook hier het loodje legde. Op de achterkant 
van de vorige kabinet  staat de prachtige roggelelie te 
pronken – en met zijn allen proberen we hem terug te 
kweken en weer te huisvesten in akkers rond het dorp.

De lijst is niet compleet, maar hij maakt duidelijk dat veel 
Midlaarders zich bekommeren om hun leefomgeving. Ze 
genieten ervan en willen daar op vele manieren hun tijd 
en energie in stoppen. In hun eentje of samen. Dus: wil 
je meedoen om ons landschap beter in zicht te brengen? 
Geef je op. Zodra we een initiatiefgroepje hebben, zoeken 
we contact met de BOKD om Midlaren aan te melden.

Ineke Noordhoff 
secretaris@midlaren.net



De miDlAARDeR en hAAR 
hObby: ineke gOulmy

In deze zomereditie van de Midlaarder en haar hobby 
reis ik per handbike af tot buiten onze dorpsgrenzen. Ik 
interview deze keer een inmiddels oud-dorpsgenoot.
Sinds april 2021 woont Ineke Goulmy op het 
Dennenoord-terrein. Terwijl ik aankom, komt Ineke van 
de trap af van haar nieuwe ruime zolderappartement. 
De lift blijkt buiten gebruik deze middag en het 
ontbrekende onderdeel van de lift moet uit een 
vergelegen plaats komen. Conclusie: ik zal het mooie, 
door Ineke zelf ontworpen appartement niet zien. 
Gewiekst als ik ben beloof ik een exemplaar van het 
Midlaarder Kabinet te brengen zodat ik wellicht een 
herkansing krijg.

We gaan in gesprek achter het enorme statige 
pand uit 1896 dat is omgebouwd tot mooie ruime 
appartementen. De werkzaamheden zijn nog in volle 
gang voor de nieuwe onderburen van Ineke.
In de gezamenlijke tuin, vergezeld door hardwerkende 
bouwlui interview ik Ineke over haar hobby, haar leven 
in Midlaren en haar nieuwe thuis.

ineke goulmy
Ineke, geboren in Amsterdam, kwam met haar ouders 
via diverse tussenstops aan in het Groningse Haren. 
Daar leerde ze Arnold Goulmy kennen. Samen gingen 
ze in Assen wonen en kregen daar 2 kinderen. 

In 1975 kochten ze het huis aan de Huttenweg van 
Boersma. In de herfst- en wintermaanden was dit 
steevast hun huis maar in het voorjaar trokken ze 

in een stacaravan bij het caravanbedrijf dat Arnold 
runde om daar tot het volgende najaar te blijven. “Een 
nomadenbestaan!”, zo drukt Ineke het uit. 

Toen in 2005 de caravanbedrijvigheid gestopt was werd 
het huis tot de grond toe gestript en naar eigen inzicht 
opnieuw opgebouwd. Levensloopbestendig! Want uit 
Midlaren wilden ze nooit meer weg. 

Totdat het lot anders besloot ... Na de plotselinge dood 
van Arnold besloot Ineke niet langer in het huis te willen 
blijven wonen. De goed onderhouden tuin was Arnolds 
grote passie en de B&B die ze samen runden was haar 
alleen te veel.
Ineke bewaart goede herinneringen aan Midlaren en de 
vele verenigingen waarvan zowel zij als Arnold lid waren 
in de loop van zo’n 40 jaar. Missen doet ze het huis niet, 

ze heeft een nieuwe plek gevonden en sinds april woont 
ze niet meer in Midlaren.

hobby
Ineke heeft jarenlang kleding genaaid. De naaimachine 
en Ineke waren eigenlijk één. Tot ze op een gegeven 
moment in een winkel diverse quiltwerken zag hangen 
en daarvan onder de indruk raakte. Zo besloot ze in 
2009 zich te verdiepen in haar nieuwe hobby: quilten.

Ik heb voor u de volgende definitie opgezocht om een 
idee te hebben wat quilten inhoudt.
Quilten is een handwerktechniek waarbij drie lagen 
textiel met een doorstiksteek op elkaar genaaid worden. 
Het resultaat van het werk is een quilt. De drie lagen 
zijn:

•	 De top. Dit kan een hele lap stof (whole cloth) zijn of 
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patchwork.
•	 De tussenvulling. Deze laag heeft een isolerende 

functie en wordt vaak van wol, katoen of een 
synthetisch materiaal gemaakt.

•	 De achterkant. Dit is een lap textiel of patchwork.

Deze drie lagen op elkaar heten een sandwich. 
Het quilten van deze drie lagen op elkaar kan met 
verschillende steken gebeuren. 
De oorsprong van deze techniek lijkt zeer divers 
maar is in ieder geval al eeuwen oud. De Amish 
(een protestantse geloofsgemeenschap in Noord- 
Amerika) gebruikten deze techniek al uit een soort van 
zuinigheid. Elk stukje stof moest hergebruikt worden. 
Tegenwoordig zou je met dit argument kunnen stellen 
dat de Amish al vroeg doordrongen waren van het nut 
van een circulaire economie.
In Japan daarentegen werd de techniek juist gebruikt 
uit praktisch oogpunt. Driedubbele dekens en jassen 
waren lekker warm en isoleerden goed. Wij Europeanen 
hadden zoals wel vaker geen hoger doel, we deden het 
voor de pronkerij. 

Als je je eenmaal verdiept in een hobby, dan blijkt 
daar een hele wereld achter te zitten. Een wereld die 
niemand echt kent tot je ermee in aanraking komt. Zo is 
er een Quiltgilde in Nederland, uiteraard met een eigen 
verenigingsblad het Quiltnieuws. 

Er zijn speciale winkels waarin allerhande stof 
en materialen en bijbehorende gereedschappen 
aangeschaft kunnen worden om de meest fraaie (maar 
vooral erg ingewikkelde) creaties te maken. Er zijn 
uiteraard tentoonstellingen maar ook uitwisselingen met 
en tussen andere landen. Elke steek en elke vorm heeft 
een eigen naam. Zelfs elke creatie heeft een eigen 
naam.

Ineke showt haar creaties aan mij. Voor elk van de vier 
kleinkinderen heeft ze een quilt gemaakt. Ze doet er 
soms wel een jaar over om eentje af te maken. Dat 
klinkt misschien lang, maar uw verslaggever krijgt het in 
geen honderdduizend jaar voor elkaar.

Ineke heeft geen voorkeur voor een bepaalde techniek 
of methode, wel werkt ze veel met felle kleuren en 
probeert ze steeds wat nieuws uit. Wat ze niet doet is 
het zogenoemde Art Quilt. Dit is een moderne techniek 
waarbij de creatie als een schilderij oogt. 

Wanneer je eenmaal een cursus gevolgd hebt en dus 
een nieuwe ‘quilty pleasure’ hebt ontdekt dan blijft er 
van zo’n groepje cursisten vaak een leuk stel 'die hards' 
over. Samen vormen die dan een Quilt Bee (spreek uit: 
Kwilt Bie). Deze gezelschappen komen maandelijks 
bij elkaar om ervaringen, tips, stof en patronen uit 
te wisselen. Vaak komen ze bij elkaar in een winkel 
zodat ontbrekende spullenboel meteen kan worden 
aangevuld.

Helaas voor Ineke betekenden de plotse dood van 
Arnold en de coronapandemie een abrupte stop 

aan veel dingen in het leven waaronder ook de 
bijeenkomsten van de Bee. Vermoedelijk gaat dit na 
deze zomer weer veranderen en komt de club weer 
spoedig Bee-een. Ineke is inmiddels helemaal op haar 
plek in Zuidlaren, 7 minuten lopen van het centrum en 
op het terrein woon je als in een park.

Ik maak een laatste foto van Ineke voor haar nieuwe 
huis, gezeten op een eigen quilt.

Namens de redactie van het Kabinet (maar ook vast 
namens vele anderen) wens ik je veel geluk en plezier 
op deze mooie nieuwe plek.

Johan van der Helm
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eVen VOORstellen ...
cAROlien en henk

Beste medebewoners van het prachtige Midlaren, graag 
maken wij gebruik van Het Kabinet om onszelf voor te 
stellen. Wij zijn Henk en Carolien en wonen samen met 
Mia (4 jaar) en Abe (2 jaar) aan de Huttenweg sinds eind 
maart van dit jaar. Carolien is opgegroeid in Glimmen 
en Henk in Emmen. De laatste 10 jaar hebben we in de 
regio van Amsterdam gewoond en gewerkt, maar het 
werd tijd om weer terug te keren naar de rust, ruimte en 
vriendelijkheid van het Noorden. 

We zijn bevoorrecht met de prachtige plek waar we 
wonen en genieten dagelijks van het prachtige uitzicht 
rondom. Carolien werkt in het Martini Ziekenhuis en 
Henk gaat als docent werken bij de Hanzehogeschool. 
Mia zit nu bijna 3 maanden in groep 1 van de Schuthoek 
en gaat na de zomer naar groep 2.
We gaan regelmatig naar de Vijftig Bunder of het 
Noordlaarderbos en genieten van alle natuur om ons 
heen. 

Henk zit al in de feestcommissie van Midlaren en zo 
leren we op deze manier meer Midlaarders kennen. 
Dus hopelijk tot op een van de evenementen die 
georganiseerd gaan worden!

tineke VAn stipRiAAn 
Wint miDlARen Open 
gOlfWeDstRijD

Op zaterdag 26 juni werd voor de tweede keer de 
Midlaren Open golfwedstrijd gehouden. De eerste editie  
werd in 2016 gespeeld in Zeijerveen en nu speelden we 
nog dichter bij huis, in Glimmen.

Herman van Dop, Tineke van Stipriaan, Klaas Butter, 
Gertjan van der Meulen, Jan van Burg, Peter Klomp, 
Anneke Grootoonk en Reijer Zweerts de Jong deden 
mee aan de wedstrijd die gehouden werd over 18 holes.  
Tineke ging met 31 Stableford-punten aan de haal met 
de beker.

Gertjan van der Meulen
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VOetbAlleRs miDlARen 
VeRslAAn zuiDlARen

Er wordt gefluisterd dat Het Grensgeval, de roemruchte 
voetbalwedstrijd tussen Noordlaren en Midlaren, 
dit jaar misschien toch nog gespeeld gaat worden. 
Onze noorderburen zijn weer aan de beurt om het te 
organiseren en corona leek voor het tweede jaar op rij 
roet in het eten te gooien, maar wie weet ...

Ondertussen hebben wij stug -zodra het weer mocht- 
elke dinsdagavond getraind. Of nou ja, getraind ... we 
spelen gewoon een gezellig potje voetbal waar jong en 
oud aan meedoet. Victor is met zijn 11 jaar de jongste 
en Gerard en Henk zijn pensionado's met een lekker 
balgevoel. Daartussenin zitten noeste werkers, mannen 
met fluwelen voetjes en spelers die hun droom van een 
voetbalcarrière al vroeg in rook zagen opgaan.

Michiel, Arne, Jeroen en Gertjan spelen niet alleen voor 
Midlaren, maar zijn ook teamgenoten in FC Zuidlaren 
Zondag 3, het veteranenteam van de club. Vorig jaar 
eindigde dat team het seizoen met een wedstrijd tegen 
Midlaren en een barbecue op ons sportveld. Het werd 
toen een inmaakpartij voor de Zuidlaarders en over het 
feestje achteraf werd nog lang nagepraat. Het team 
Zondag 3 was dus wel in voor een herhaling. Deze 
revanchepartij op zaterdag 26 juni bleek een zoete wraak 
voor Midlaren te worden.

Het veld was net als vorig jaar schitterend geprepareerd 
door Michiel en Marc. Kalklijnen, een middencirkel, 
strafschopgebieden ... nét echt! Helaas viel Joost al in 
de warming-up geblesseerd uit. Scheidsrechter Jan 
blies het eerste fluitsignaal en het was eigenlijk meteen 
duidelijk dat Midlaren voor dit team niet hoefde onder te 
doen. De sterke start leverde helaas geen doelpunten 
op en dan zul je altijd zien dat ie aan de andere kant 
valt. Zuidlaren maakte 0-1 en weer leken ze scherper te 
zijn in het afmaken van kansen en ons tactisch de baas 
te zijn. Nadat ook de 0-2 binnen was gepoeierd, kregen 
we halverwege de eerste helft toch onze verdiende goal. 
Ralph werkte na een aanval uit het boekje het leer tegen 
de touwen. Dat gaf de burger moed en we  trokken dan 
ook weer dapper ten aanval, maar helaas waren de 
tegenstanders succesvol in counters. Gelukkig scoorde 
Gertjan nog met een diagonaal schot in de benedenhoek, 
maar de 2-4 ruststand leek een voorbode te zijn van een 
zelfde afstraffing als vorig jaar.

Waar we destijds in de tweede helft aan het eind van 
ons latijn waren, wierpen de dinsdagavonden nu hun 
vruchten af. In tegenstelling tot de Zuidlaarders, die een 
seizoen lang vrijwel geen bal hadden aangeraakt, konden 
wij een tandje bij zetten. Hoewel we eerst nog ongelukkig 
een doelpunt tegen kregen, was het verdedigende blok 
met de sterke Chris en Michiel en een prima keepende 
Henkjan de tegenstanders daarna steeds de baas. Na 
een schitterende aanval over links tikte Jeroen binnen. 
Joram maakte met een hard schot van afstand de 
aansluitingstreffer en Gertjan scoorde vlak voor tijd zelfs 
de gelijkmaker (6-6). Met nog ongeveer een minuut 
te gaan, was het hinken op twee gedachten: gaan we 
voor de winst met het risico weer zo'n sluipmoordenaar 
van een counter om de oren te krijgen of slepen we dit 
gelijkspel over de meet?

Zuidlaren maakte de keuze eenvoudig. Ze lieten ons 
niet achterin rondtikken, maar gingen jagen op de bal. 
Arne zag zich genoodzaakt om de bal ver naar voren 
te trappen. De verdediger van Zuidlaren dacht dat die 
bal voor hem zou zijn, maar daar dacht onze Speedy 
Gonzales Alexander duidelijk anders over. Hij sprintte 
achter de bal aan en kon nog net voor die de achterlijn 
was gepasseerd een hoge voorzet geven. De keeper 
ging totaal verbaasd onder de bal door en al vallend kon 
Gertjan de opstuitende bal nog precies met zijn teen 
raken, zodat hij tergend langzaam maar onbereikbaar 
voor de toesnellende Zuidlaarders het doel in stuiterde. 
7-6 in de blessuretijd! Meteen na de aftrap floot Jan voor 
het einde van de wedstrijd en konden wij gaan genieten 
van heerlijke derde helft! Wil je ook eens met ons 
meedoen? Elke dinsdagavond vanaf ongeveer half acht 
vind je ons op het sportveld.

Gertjan van der Meulen
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De cOlumn VAn jOhAn

komkommertijd

Het is zomer, lang leek het niet te lukken met het mooie 
weer. Maar ik heb goede hoop dat het goed komt. Fijn 
voor de horeca en de recreatieve sector, maar ook goed 
voor ons allemaal. Als de zon schijnt lijkt alles wat mooier 
en kun je het leven net wat beter aan. Ben je misschien 
iets minder snel op de teentjes getrapt of is het lontje wat 
langer. Relax! het wordt zomer.

Vaak wordt deze periode in het jaar ook wel 
komkommertijd genoemd. In het Nederlandse taalgebied 
is komkommertijd voor het eerst opgetekend in 1787. 
Op 14 juli 1787 schrijft het Rotterdamse patriottenblad 
Het Saturdags Kroegpraatje, in een tweespraak tussen 
Piet en Kees: ,,Is er van de week ook wat nieuws van 
de groote Heeren uit den Haag?’’, vraagt Piet. ,,Neen’’, 
antwoordt Kees, ,,maar je mot denken, het is, regtevoort 
[momenteel], in de komkommertyd, en dan staat alles 
zoo wat stil.’’ (bon: Wikipedia)

Als je dit zo leest betekent het weinig goeds voor de 
kabinetsformatie, alles staat stil in deze tijd. De groote 
heeren uit Den Haag (en onderschat zeker ook de hooge 
dames niet) vertrouwen elkaar niet of nauwelijks meer 
en dat terwijl er van alles aan de hand is op dit moment. 
In de serieuzere kranten verschijnen in de komkommertijd 
berichten over kleine diefstallen en andere voorvallen, 
die in de rest van het jaar nooit gepubliceerd zouden 
worden. Bovendien zijn de kranten gedurende deze tijd 
dunner dan normaal. 

't Midlaarder Kabinet is bij uitstek een blad voor de 
komkommertijd. Het hele jaar door! Kleine verhalen 
over echte dingen in en rond Midlaren. Soms met een 
glimlach, ietwat kneuterig wellicht, vaak informatief. 
Regelmatig stellen nieuwe mensen zich voor, een enkele 
keer een in memoriam waarin wordt teruggeblikt op het 
leven van een geliefd dorpsgenoot.
Sportevenementen worden breed uitgemeten in de 
komkommertijd. We zitten nu midden in het door corona 
uitgestelde EK Voetbal. Ook de Olympische Zomerspelen 
(en de Paralympische Zomerspelen!) worden deze 
zomer nog gehouden.

't Midlaarder Kabinet verhaalt ook regelmatig over 
heroïsche overwinningen op het naburige Noordlaren. 
Of over een volleybaltoernooi tussen wijken. Waarin op 
het scherp van de snede gestreden wordt. Wel fair maar 
zonder VAR.
De televisie vertoont in deze periode meestal minder 
nieuwe series en sommige gebruikelijke soapseries zijn 
met een cliffhanger tijdelijk gestopt. Op de Nederlandse 
televisie wordt ingespeeld op de komkommertijd door 
middel van herhalingen en het programma Zomergasten, 
dat veel zendtijd reserveert om diep in te gaan op het 
werk van één persoon. 

Ach, als ik dit zo bekijk bevalt me de komkommertijd wel 
en mag het voor mij nog wel even duren. En wist u dat 
je ook in deze tijd van het jaar goed komkommers kunt 
eten? Lekker en gezond!

En tot slot: onze oosterburen moeten het doen met het 
woord Sauregurkenzeit (augurkentijd). Klinkt toch veel 
zuurder?
Laten we genieten van de zomer waarin weer wat meer 
kan en laten we de positieve punten bekijken met elkaar. 
Fijne zomer!

Johan van der Helm
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