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Verkeersplan Midlaren
Concept

- Doorrijbreedte komgrenzen (1&5) en fietsers op rijbaan (2&4) 3,70 m
- Doorrijbreedte snelheidsremmer (3) circa 4,50 m en tussenafstand 50,00 m
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
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

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

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

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

Oud papier
3, 4 en 5 december
Zelf brengen bij De Bloemert. De container
staat er vanaf vrijdag ca. 16 uur. Volle
dozen, goed stapelen.

Website: www.midlaren.net

VOORWOORD

't Midlaarder Kabinet is op zoek naar een nieuw

Terwijl de herfstzon mijn scherm haast onleesbaar
maakt, schrijf ik dit voorwoord, het slotstuk van het
Kabinet. Hierna gaat onze dorpskrant met een druk op
de knop naar de drukker. Twee weken terug hebben we
met de redactie vergaderd. Niet meer online, maar echt.
We bespreken dan de onderwerpen voor het nieuwe
Kabinet en kijken naar de ingezonden stukken. De
redactievergadering is ook altijd het moment dat de we
verhalen bespreken die het Kabinet niet gaan halen. De
dorpsroddels, zeg maar. Als we daar een Kabinet mee
zouden vullen, was het snel gedaan met de lieve vrede in
het dorp ... Nee hoor, dat valt heel erg mee, maar het zijn
gezellige avonden waar je nog eens wat hoort.
Zoals je hiernaast kunt zien, zoeken we versterking
voor de redactie. Onze zeer gewaardeerde Toon van der
Hammen legt de pen na vele mooie verhalen neer. Hij
zat sinds het voorjaar van 2005 in de redactie. Dit jaar is
het kerstnummer zijn laatste. Lijkt het jou leuk om voor
het Kabinet te schrijven? Laat het ons dan weten! En je
hoeft het heus geen 17 jaar vol te houden ;-)
We hebben er met z'n allen weer een mooi gevuld
dorpskrantje van weten te maken. Met dank ook aan de
dorpsfeestcommissie die tegenwoordig de kopij kant-enklaar inlevert. Zij blikken terug op het huttenbouwen en
een geslaagde barbecue op 28 augustus. Ook hebben
we ruim aandacht voor een nieuw verkeersplan voor de
Groningerstraat. Wil je hierover meepraten? Dat kan op
27 oktober in Noordlaren.

lid van de redactie
Vind jij het leuk om mee te werken aan onze
dorpskrant? 't Midlaarder Kabinet verschijnt vier
keer per jaar. We zijn op zoek naar iemand die weet
wat er in het dorp speelt, leuke invalshoeken voor
verhalen bedenkt en die het vooral niet vervelend
vindt om zelf een stuk te schrijven.
Heb je interesse? Neem dan contact op met één
van de redactieleden (zie het colofon hier links) of
stuur een berichtje naar kabinet@midlaren.net.

't Midlaarder Kabinet zoekt ook een nieuwe

VORMGEVER
Onze dorpskrant wordt vormgegeven in Adobe
InDesign. Heb je daar een beetje verstand van en
weet je ook hoe je een bestand moet aanleveren bij
de drukker?
Neem dan contact op met één van de redactieleden
(zie het colofon hier links) of stuur een berichtje
naar kabinet@midlaren.net.

Verder maken we kennis met nieuwe dorpsgenoten,
stuurde Marije Emelie een stukje over haar bezoek met
Victor aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem,
waar het oude tolhuisje van Midlaren staat en komen we
erachter dat we een toffe peer in ons hebben. We kijken
in woord en beeld terug op het volleybaltoernooi en de
roggelelie-club geeft een update over hun project.
Veel leesplezier!
Redactie Kabinet
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DE ROGGELELIE: WIE HEEFT
ER AL EENTJE?
In een van de eerdere Kabinetten van dit jaar lanceerden
we het plan om de roggelelie weer terug te brengen in
Midlaren en onze vlag eer aan doen. We haalden zakjes
zaad uit Duitsland en kochten een stapel bloempotten
en zakken tuinaarde en deden vervolgens een oproepje
voor enthousiaste vrijwilligers, met of zonder groene
vingers.
Die hebben we gevonden! Inmiddels zijn er meer dan 40
Midlaarders bezig en komen de eerste berichten binnen
van voorzichtige resultaten. Voorzichtig, want de slakken
blijken dol op deze plant te zijn en helaas hebben we daar
deze zomer extra veel van. Zet je pot dus op een goed
plekje en hou de slakken in de gaten. Verder hoef je niks
te doen, ook niet in de winter. De pot kan prima buiten
overwinteren en alle weersomstandigheden ondergaan.
De zaden van de roggelelie kiemen onregelmatig en het
duurt lang. Een deel van de zaden zal dan ook volgend
jaar pas gaan kiemen.
Mocht je denken, waar moet ik in hemelsnaam naar
uitkijken: we hebben hier een fotootje bijgevoegd. Zoiets
moet er gaan groeien. Al het andere is onkruid.

het westen van het land: zij was op vakantie in Midlaren,
had gehoord van ons plan en wil graag meedoen. Ook is
er inmiddels een zakje zaad in Spanje aan het ontkiemen
bij de familie Kamstra.
Mocht je nog niet begonnen zijn en alsnog mee willen
doen: dat kan. Laat het ons even weten en wij zorgen dat
je een beginnerspakketje krijgt. Heb je al een pot en heb
je wel zin in meer, ook dat kan!
Je kunt een van ons even berichten of mailen naar
roggelelie@midlaren.net. Succes!
Erik, Michiel, Marij Emelie en Geske

Ons tolhuis in Arnhem
Wil je het tolhuis van de Tolhuisweg een keer bekijken? Hij
staat in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem,
een aanrader! Ik heb het museum eerder bezocht op
8-jarige leeftijd, toen vooral omdat er een mooie Friese
boerderij uit Midlum staat. En deze zomer ben ik er weer
geweest, maar nu met Victor op zoek naar het tolhuisje
van Midlaren.
We vonden het allebei erg leuk; een relaxte boswandeling
door de tijd. En als je geen zin in wandelen hebt, rijden
er te gekke ouderwetse trams van onder andere de RET.
Victor's woorden: "Leuk! Ik weet nu waarom onze straat
Tolhuisweg heet".
Door de storm van 2018 heeft het tolhuisje aanzienlijke
beschadiging opgelopen. Maar eerlijk is eerlijk: ze
hebben daar in Arnhem snoeihard hun best gedaan om
'ons' tolhuisje weer te herstellen. De moeite waard!
Groetjes Victor en Marij Emelie

We hadden al een bijdrage gekregen van de
dorpsfeestcommissie 2016-2020 en van Dorpsbelangen.
Aanvullend hierop hebben we nog enkele fondsen
aangeschreven en met positief resultaat. Er is geld
beschikbaar gesteld vanuit de Rabobank en door
de provincie Drenthe uit een potje voor groene
bewonersinitiatieven. Daarmee zijn we uit de
aanloopkosten en kunnen we plannen maken voor de
volgende stappen.
Het nieuws van de roggelelie overstijgt inmiddels onze
dorpsgrenzen. Zo kwam er een mailtje van een dame uit
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Cultuurkeet
Door Jade Damstra, Jongerenwerker Tynaarlo

In week 39 hebben wij kennis kunnen maken
met Midlaren. Maandagmorgen vroeg de keet
geplaatst en geïnstalleerd.

Dinsdag was Renate Beugelink, coördinator
van de kleine kernen bij de keet. Wij hebben
kennis kunnen maken met Ineke Noordhoﬀ.
Ineke heeft ons ontzettend veel kunnen vertellen
over het dorp en wat er binnen Midlaren leeft.
Hierin viel mij op dat het dorp zoveel draagt
kracht lijkt te hebben en dat mensen onderling
erg voor elkaar klaarstaan. Dit klonk als iets wat
in Midlaren ook een beetje vanzelfsprekend lijkt
te zijn. De ene inwoner kookt voor de ander en
bij een oudere inwoner komen dorpsgenoten
regelmatig op de koﬃe. Prachtig!

Helaas ging de wandeling van Roos niet door
i.v.m. het weer.
Vrijdag is er een jongerenavond met BBQ
geweest en een trekker voor het spijkerbroek
hangen. Helaas geen jongeren of kids. Het weer
zat ook niet mee maar wij zaten droog. Mooi
om voor een eventueel vervolg te kijken hoe we
samen meer jongeren kunnen bereiken.
Ook op de zaterdag, het cartoon tekenen, was
er helaas geen opkomst.
Desalniettemin is het denk ik goed geweest dat
de eerste contacten zijn gelegd.
Weet dat wij open staan voor het meedenken
en samenwerken binnen Midlaren. Wellicht zal
dit in de toekomst kunnen groeien als hier de
behoefte ligt (-:

De woensdag heeft cultuurcoach Gea een
aantal kids kunnen ontmoeten tijdens het
Schminken. Carolien heeft de kids fantastisch
geschminkt!
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Kinderen
Groningerstraat willen
ook naar buiten
Kom naar de Rieshoek op 27 oktober om acht uur

Nog dit jaar wil de gemeente de Groningerstraat in
revisie nemen. Eindelijk! Wil je weten hoe? In dit Kabinet
vind je een tekening en toelichting van Rik Timmer. En op
woensdag 27 oktober om acht uur houdt Dorpsbelangen
een informatiebijeenkomst in de Tuinzaal van de
Rieshoek in Noordlaren. Wil je meer weten, kom vooral
langs.

’Pap, mag ik steppen?’ vraagt Lauren Mulder. Vooralsnog
vindt paps dat niet veilig genoeg.
Meer dan een decennium zetten bewoners er druk op en
tot vervelens toe keerde het punt terug in het jaarlijkse
overleg met de wethouder; eindelijk is het nu zover. De
verkeerssituatie op de Groningerstraat wordt aangepast
zodat er meer mensen op een veiligere manier aan het
verkeer kunnen deelnemen. Ook kinderen!
Al in 2011 hebben we vanuit Dorpsbelangen verkeersmetingen gedaan om de wethouder te overtuigen van
hetgeen de bewoners duidelijk is: er wordt veel te hard
gereden. In 2013 bij het Dorpsbelevingsonderzoek kwam
de verkeersoverlast opnieuw glashelder naar voren. Toen
beloofde de wethouder dit aan te pakken in combinatie
met de aanleg van de nieuwe riolering. Dat gebeurde
niet want er werd een andere techniek toegepast. De
gemeente zette ons verkeersprobleem gewoon opnieuw
in de koelkast. Op het gemeentehuis is amper geld voor
verkeersknelpunten. Het verkeer in de Groningerstraat in
Midlaren staat nu al enkele jaren in de top veertig van
‘verkeersproblemen’. Maar daarmee val je nog lang niet
in de prijzen. Volgend jaar zullen vermoedelijk alleen de
vier grootste knelpunten aangepakt worden. Nummer
veertig is volgens dat schema in 2031 aan de beurt.
Dorpsbelangen heeft er hard aan getrokken om toch
beweging te forceren en nu hebben we bereikt dat het
verkeersprobleem van Midlaren wordt aangepakt – zij
het dat het een ingreep wordt met minimale kosten.
Mede dankzij de inspanningen van Rik Timmer en
Roos Renting ligt er nu een plan en de belofte dat dit in
financieel opzicht ‘te doen’ is en snel gerealiseerd kan
worden.

De klachten over de Groningerstraat nemen toe, er
moet echt iets gebeuren. Er wordt te hard gereden door
auto’s en motoren. Daar zijn allerlei kleine maatregelen
voor genomen, het werd dertig kilometer, er kwam
andere belijning en een gekleurde strook asfalt. Maar
de gevaarlijke situaties bleven. En er kwamen meer
problemen bij. Het fietspad, waar we als dorp enkele
decennia geleden zo hard voor geknokt hebben, voldoet
niet meer. Op het smalle pad fietsen mensen elkaar
tegemoet en moet snel en traag fietsverkeer elkaar
passeren. Dat is tegenwoordig met de toegenomen
stromen fietsers niet meer gebruikelijk – en riskant.
Groepjes racefietsen, bakfietsen met kinderen,
kletsende naast elkaar fietsende lieden op e-bikes,
clubjes jongeren die meer aandacht hebben voor elkaar
dan het tegemoetkomende verkeer; alles rijdt door en
langs elkaar. Ook wandelaars moeten over hetzelfde
pad, net als bewoners met honden, kinderen met een
step en ouderen met een rollator. Bovendien zit er ook
nog eens een scherpe bocht in de weg. Bewoners die
hun heg knippen, worden bijna van de sokken gereden,
en rijden ze de oprit uit, dan schrikken de fietsers zich
lam. We weten dat het vaak mis gaat: een valpartij,
enorme schrik, soms een sleutelbeen gebroken, knieën
geschaafd of pols kapot.
Ondanks de steeds meelevende woorden van de
opeenvolgende wethouders, blijft het probleem bestaan.
Dit voorjaar vond Dorpsbelangen het tijd voor actie.
We brachten een zwartboek naar het gemeentehuis,
schakelden Veilig Verkeer in om objectief de verkeerssituatie te analyseren, en toen die bevestigde ‘Dit moet
anders’ – schreven we de raad aan. De fractie van D66
reageerde (als enige) en ging in op onze uitnodiging om
tien minuten op het fietspad te komen staan. Meer was
niet nodig om ze te overtuigen van de noodzaak dat
het zo niet langer kan. Via deze band konden we in de
raadsvergadering afgelopen zomer geld loskrijgen om
ons eenvoudige en niet te dure plan uit te werken. De
wethouder, Hanneke Wiersma, staat nu ook achter de
aanpak van de Groningerstraat en zal eraan meewerken
dat de raad er dit najaar ook haar zegen aan geeft.
Het kan nu dus echt snel gaan. Daarom hopen we dat
iedereen die vragen heeft, langskomt op 27 oktober om
acht uur. Dorpsbelangen zorgt voor een kop koffie en een
toelichting. Natuurlijk is er alle ruimte voor een gesprek
met de experts en Dorpsbelangen over de maatregelen.
Kun je dan niet, maar wil je wel een toelichting, neem
dan contact op met iemand van Dorpsbelangen.
Tot de 27e oktober.

Jaarvergadering

Afgelopen corona-tijd hebben we de jaarvergaderingen
moeten missen. Maar de 27e is er na de pauze tijd voor
ingeruimd.
Namens de vereniging Dorpsbelangen Midlaren,
Herman van Dop (voorzitter), Ineke Noordhoff
(secretaris), Robert Mulder (penningmeester),
Anneloes Stoetman en Klaas Butter.
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Nieuws van de Dorps
Huttenbouwen en barbecue, 28 augustus j.l.
De kinderen van Midlaren hebben enorm genoten van het huttenbouwen. Na een korte
brainstormsessie werd er besloten om een kasteel te bouwen. Onder leiding van Arnoud, Roos,
Arne en Henk ging iedereen aan de slag.
De jongere kinderen werkten gestaag aan het interieur (bank/keuken), terwijl de oudere kinderen
met pallets een mooie toren hebben gebouwd.
Ondertussen maakte Willie met een aantal creatieve kinderen een prachtige vlag voor op het kasteel
en is er lekker geknutseld.
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Feestcommissie Midlaren
Barbecue, 28 augustus j.l.
De middag werd afgesloten met worstenbroodjes en marshmallows roosteren boven het vuur
(bedankt Irke voor het vuur maken). Het was een leuke manier voor de jeugd van Midlaren om
elkaar beter te leren kennen.
De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue voor jong en oud. Het barbecue-team liep als
een zonnetje. We hadden geweldige hulp van Arie die samen met Ralph de sterren van de hemel
hebben gebarbecued. En natuurlijk het reilen en zeilen achter de bar, waar ons viltjes-systeem
prima z’n werk deed met Henrieke als hoofd kassa, Anneloes die het totaaloverzicht hield en gaten
dicht liep.

Speciale dank aan Albert Heijn Zuidlaren: dikke pluim voor de service én sponsoring. CHAPEAU!!!
Het was een geslaagde dag. Volgend jaar weer?
Flessen & Oliebollenactie:
Verder houden we weer een ﬂessenactie op zaterdag 11 december. We hopen dat iedereen weer
ﬂessen of kratjes met statiegeld voor ons wil bewaren. Een donatie is ook welkom natuurlijk.
Verder hebben wij in december natuurlijk onze oliebollen actie weer. Mocht u tijdens de ﬂessenactie
al weten hoeveel oliebollen u wilt, dan kunt u dat gelijk aan ons doorgeven op 11 december. Er
volgt ook nog een digitale intekenlijst met onze nieuwsbrief in december. De opbrengsten van beide
acties komen ten goede van het dorpsfeest!
Vacature secretaris:
Door het afscheid van Agnes Boneschansker is de Dorpsfeestcommissie nog op zoek naar een
secretaris. Mocht je geïnteresseerd zijn of meer willen weten, neem dan even contact op met
Henrieke van Beek, 06 48767439
Met de feestelijke groetjes van de Dorpsfeestcommissie
Henrieke, Hilde, Anneloes, Ina, Ralph, Henk & Arnoud.

Agenda:
• Oud papier 2021: 3, 4, 5 december
• Flessenactie: zaterdag 11 december 2021
• Oliebollen actie: december 2021
• Fietstocht: Voorjaar 2022
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Verkeersplan Midlaren
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- Doorrijbreedte komgrenzen (1&5) en fietsers op rijbaan (2&4) 3,70 m
- Doorrijbreedte snelheidsremmer (3) circa 4,50 m en tussenafstand 50,00 m
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Alfred Bakker Makelaars is al meer dan 45 jaar de spil in de
betere woningmarkt in Haren, Groningen en wijde omgeving.
Alfred Bakker Makelaars biedt duidelijk meerwaarde: gedegen
en specialistische kennis van de huizenmarkt en hypotheken,
een uitgebreid lokaal en landelijk netwerk, krachtige
presentaties, oprecht enthousiasme en een grondige aanpak
met heldere procedures die zoveel mogelijk zekerheden
bieden. Alfred Bakker Makelaars heeft woonspecialismen in
exclusief, landelijk, klassiek en eigentijds wonen ontwikkeld.
Of u nu een huis wil kopen of verkopen, onze specialismen
zijn herkenbaar.
DOWNLOAD nu gratis onze Alfred Bakker App in de AppStore
en blijft op de hoogte van ons nieuwste aanbod!

● NIEUWBOUW / VERBOUW
● ONDERHOUD / RESTAURATIE
● ASSISTENTIE BIJ ZELFBOUW
● LAS- EN CONSTRUCTIEWERK

Ons nieuwste Alfred magazine is ook weer digitaal te bekijken
op onze website. Uiteraard kunt u de glossy ook bij ons
kantoor ophalen!

Volg ons op

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

Voorgestelde
verkeersmaatregelen
Groningerstraat

borden horen bij afritten van autosnelwegen en niet in
30km-gebieden.

Waar het in dit plan eigenlijk allemaal om draait, is dat de
fietsers van het voet/fietspad naar de weg gaan (alleen
binnen de bebouwde kom). De samenstelling van het
fietsverkeer is de laatste paar jaren sterk veranderd. Het
is drukker geworden, er zijn meer soorten fietsen maar
vooral veel meer snelle (snor)fietsen en e-bikes. En dat is
zo langzamerhand geen gelukkige combinatie meer met
wandelaars en (spelende) kinderen. De fietsers dus naar
de rijbaan en het huidige pad wordt voetpad. Aan het
voetpad zelf verandert niets. Op de kaart ‘Verkeersplan
Midlaren’ op pagina 8 en 9 is een overzicht met de
locaties en het type maatregel weergegeven.
Als de fietsers in het dorp naar de rijbaan gaan
(overigens net zo als in Noordlaren en Onnen) moet
dat wel samengaan met een paar verkeersremmende
maatregelen op de rijbaan. Zo worden de komgrenzen
(op de tekening aangeduid met de nummers 1 en 5)
versmald, zodat er maar één auto tegelijk langs kan. De
fietsers rijden op die plekken nog op het fiets/voetpad.
De gemeente Tynaarlo heeft hier goede ervaringen mee;
in bijvoorbeeld Zeegse en Taarlo zijn deze komgrenzen
ook toegepast. En als we over versmallingen praten, dan
zijn die bij de komgrenzen altijd nog zodanig breed (3,70
meter) dat landbouwverkeer goed kan passeren.

Per saldo komen er dus zes wegversmallingen (twee
komgrenzen, twee keer bij de fiets naar de rijbaan
en twee bloembakken), waarmee de automobilist er
op wordt geattendeerd dat hij in een 30km-gebied
rijdt en zijn snelheid moet aanpassen. Overal is de
doorrijdbreedte minimaal 3,70 meter in verband met het
landbouwverkeer. Er komen geen drempels.
Het plan is een concept dat de goedkeuring van de
gemeente heeft. Over de uitvoering van bijvoorbeeld
de bloembakken wordt nog nagedacht; suggesties zijn
welkom. Nadat wij op 27 oktober de meningen uit het dorp
hebben gehoord, wordt het plan eventueel aangepast en
daarna definitief gemaakt.
Rik Timmer

Op twee plaatsen, op de kaart aangeduid met de
nummers 2 en 4 zullen dan de fietsers naar en van de
rijbaan moeten worden geleid. Dat gebeurt bij de bushalte
‘Tolhuisweg’ en na de eerste bocht als je vanuit Zuidlaren
ons dorp binnenrijdt. Op beide plekken wordt de weg
versmald naar 3,70 meter en kan de fietser achter een
kleine verhoging (ook wel rugdekking genoemd) de weg
op. Ook hier geldt Noordlaren als voorbeeld. De fietser
die richting Noordlaren gaat kan ter hoogte van het pad
naar Meerwijk het fietspad weer op en de fietser naar
Zuidlaren moet even oversteken. Overigens zouden de
maatregelen 1 en 2 als alternatief ook kunnen worden
gecombineerd.
Halverwege de bushalte ‘Tolhuisweg’ en het Hunebedpad
komen twee bloembakken (wegversmallingen) aan
weerszijden van de weg zoals ook in Noordlaren en
Onnen het geval is. De doorrijbreedte wordt hier 4,50
meter, zodat een auto en een tegemoetkomende fietser
wel gelijktijdig kunnen passeren, maar twee auto’s niet.
Andersoortige maatregelen zijn moeilijk toepasbaar in
verband met de vele uitritten.
De bebording voor het voetpad wordt aangepast vanwege
die nieuwe status van het pad. Bij de maatregelen bij de
nummers 1, 2, 4 en 5 wordt ondersteunende belijning
aangebracht. De belijning bij de fietsoversteek Esweg
wordt een klein beetje aangepast, maar blijft verder
intact. De drie enorme bochtschilden die in de bocht
bij het Hunebedpad staan worden verwijderd; dat soort
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De Midlaarder en haar
hobby: InA HUESKEN

te komen werken. Dit bleek geen goede combinatie
met het horecaleven. Ina besloot de deur van De Kar
achter zich dicht te trekken en startte haar werkzame
zorgleven.

Dit keer interview ik geen hobbybakker of
gelegenheidstuinnier, maar Ina Huesken,
zorgbestuurder en B&B-eigenaar. Ik interview Ina
op een zonnige herfstochtend begin oktober in
haar huis aan de Steenakkers in Midlaren. Het hek
aan de Schutsweg staat al gastvrij open wanneer ik
arriveer. Het hek is meestal dicht zo begrijp ik later
omdat er soms wel 4 honden op het terrein wonen.
Onder luid en enthousiast geblaf word ik welkom
geheten. Met een lekkere kop koffie starten we het
gesprek.

Ina Huesken

Ina is geboren Twente, in Wierden stond haar wieg en
daar groeide ze op tot dat ze op haar 18e naar Zwolle
vertrok voor een opleiding HBO-J (Jeugdwerk en
tegenwoordig Social Work genoemd). Na haar studie
vertrok Ina naar Groningen waar ze fulltime in de
horeca aan de slag ging in de bekende kroeg De Kar.
Haar dag-en-nachtritme werd flink omgedraaid door het
Groningse uitgaansleven en verderop in het interview
bemerk ik dat een dag en nacht verschil tussen haar
werk en haar hobby Ina juist kenmerkt.
Op een gegeven moment werd Ina gevraagd om als
invalkracht in een gezinsvervangend tehuis in Onnen
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Hierna werkte ze 12,5 jaar in Drachten bij Talant en
ondertussen studeerde Ina verder en behaalde ze haar
MBA aan de Rijksuniversiteit Groningen. Via diverse
interimklussen bemerkte ze dat ze de verbinding met
een organisatie ging missen. Interimwerk begon op een
rondreizend circus te lijken: zelfde circus andere clowns.
Daarom begon Ina in 2015 bij RIBW, een organisatie
die begeleid wonen aanbiedt aan mensen met
voornamelijk psychische problemen met als werkterrein
haar geboortestreek Twente. Toen ook deze organisatie

'klaar' was en de kilometerschaamte toesloeg (dagelijks
reed Ina van het Noorden naar overal en nergens)
kwam Elker in Groningen op haar pad. Daar werkt ze
nu sinds 2020. Elker helpt ouders, kinderen, jongeren
en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-,
onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)
specialistische hulp.
Ina woont sinds juni 2018 in Midlaren. Haar
eerste kennismaking met ons dorp was het uitje
met de wijnproeverij op de boot van Roos op het
Zuidlaardermeer en direct aansluitend KEIK Midlaren.
Het bleek een gelukkige samenkomst van activiteiten
die zomer. Normaal is het minder druk op het
gemeenschappelijke activiteitenfront in het dorp maar
Ina zit nu in de dorpsfeestcommissie en draagt op die
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manier bij aan de gezelligheid in Midlaren. Ook draagt
Ina bij aan het dorpsleven door zitting te hebben in
BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpskernen).

Hof van Eden

Je waant je voor even in het Paradijs, zo stel ik het me
althans voor: Midlaren op zijn mooist. Een geweldig
uitzicht op de landerijen, een zonnetje dat schijnt en
een oorverdovende rust (u raadt het al het is niet aan
de Groningerstraat).

En dan de Zoete Kers, een project dat volgens Ina al
100 jaar een droom was. Vorig jaar werd deze droom
dan eindelijk werkelijkheid. Van een platte boerenkar
vol roest bouwde Ina met wat hulp een heuse
zigeunerwagen van 8,5 bij 2,5 meter. Voorzien van alle
gemakken en goed geïsoleerd kun je het daar gerust
een tijdje uithouden. Naast een mooi uitzicht staat er
ook een heuse jacuzzi naast en is het plaatsen van een
sauna een wens voor de toekomst.

Maar de Hof van Eden bestaat echt in Midlaren, aan
de Steenakkers. Meer informatie vindt u op www.
hofvanedenmidlaren.nl. De website vertelt u veel
meer over deze unieke locatie in ons dorp en de
huurmogelijkheden daar.

Toffe Peer en Zoete Kers

Op het terrein rond haar huis staan twee onderkomens
voor de verhuur. Naast het huis staat een blokhut met
de naam Toffe Peer, vernoemd naar een perenboom,
die vroeger op het terrein stond maar de vorige
bewoner Ben had meegenomen. De boom was een
geschenk van oud-studenten van Ben, die hem een
toffe peer vonden. Mooi gebaar van studenten, die
soms ook wat negatiever in het nieuws komen.
De Toffe Peer is een volledig ingerichte blokhut waar
vooral Pieterpadlopers een onderkomen weten
te vinden tijdens het afleggen van de tocht van
Pieterburen naar Maastricht. Ook huizen er 5 kippen
en een haan op het terrein en grazen Jan Willem,
Johanna en Jolanda er lustig op los. Dit zijn 3 schapen
vernoemd naar een collega, een vroegere buurvrouw
en haar huidige buurvrouw.

Het uitdenken, maken en dan uiteindelijk realiseren van
een project is wat Ina zo aantrekt in haar hobby. Maar
ook de afwisseling tussen een vergaderend bestaan als
bestuurder en het handwerk in haar woonomgeving:
poetsen, wassen, het terrein onderhouden en de
honden uitlaten vormen een mooi contrast en dus een
dag en nacht verschil met het dagelijkse werk. Ina
creëert op deze manier ook haar eigen gezelligheid
om haar heen. Sinds een tijdje wonen haar broer en
schoonzus in het voorhuis en in combinatie met de
gasten, die van heinde en ver (en soms van dichtbij)
naar Midlaren trekken is er zo regelmatig veel reuring
om haar heen. Het is elke keer weer een verrassing wie
er voor de deur staat aldus Ina. En bijna altijd zijn het
hele leuke mensen.
Ina werd door haar dochter opgegeven voor het
bekende TV programma Bed & Breakfast en ze werd
zowaar uitgenodigd om deel te nemen. Maar Ina ziet
het, tot groot verdriet van haar dochter, niet zitten. De
B&B zit goed vol en haar fulltimebaan en veel werk om
het huis laten geen tijd voor nog meer.
Na wat foto’s te hebben genomen, nemen we afscheid
en moet Ina aan de was. Want gasten komen en gaan.
En de was? Die laten ze gewoon staan.
Johan van der Helm
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“We hebben gevonden wat
we zochten”
De nieuwe bewoners van de fiere boerderij op de hoek
Tolhuisweg Groningerstraat, tot voor kort de woonstee
van de familie Schuiling, hebben grote plannen. Daarbij
past een flinke, ruime woning. Edwin Hillenga en Brenda
Blaauw met hun kinderen zijn nog maar net verkast
van Zuidlaren naar Midlaren. “Na uitgebreid te hebben
gezocht, is dit wat we willen. Het is lang niet klaar, maar
we staan er vol enthousiasme in.”
Bij de hartelijke ontvangst verontschuldigt de vrouw
des huizes zich dat na de verhuizing van alles nog niet
op zijn plek staat. Het gezin heeft zijn intrek genomen,
terwijl de eerste verbouwingen in het voorhuis nog hun
beslag moeten krijgen. Toch is de eerste indruk als je de
ouders met beide kinderen zo bij elkaar ziet in hun nieuw
gestuukte en geverfde voorkamer, dat ze al aardig thuis
zijn.

de Hanzehogeschool. Samen togen ze veertien jaar
geleden naar Zuidlaren. “Daar hebben we veel mensen
leren kennen en actief met elkaar ons sociale leven
opgebouwd. We vonden het fantastisch, Zuidlaren is
ook een superleuk dorp. Reden genoeg dus voor ons
om in de buurt te blijven, toen we op zoek gingen naar
een groter huis. Ook voor de kinderen is dat prettig. Zoon
Kasper gaat nog steeds naar het Maartenscollege in
Haren waar hij in de tweede klas zit van de brugperiode.
En ook dochter Annemieke kon blijven waar ze was: in
groep 8 van basisschool Het Stroomdal in Zuidlaren. Het
enige verschil is dat Annemieke eerst zo ongeveer naast
school woonde en nu dagelijks acht kilometer moet
fietsen, terwijl Kasper elke dag acht kilometers minder
hoeft te fietsen.” Het dorp Midlaren is overigens geen
onbekend terrein voor de familie. Edwin: ”Zo zijn we al
een tijdje lid van de schaatsclub. En rond oud en nieuw
waren we diverse keren aanwezig bij het carbidschieten
bij de familie Loeröp. Heel gezellig.”

Onze droom

Brenda vertelt over de jaarlijkse vakanties naar Frankrijk
- hun favoriete vakantiebestemming - maar vooral dat ze
al jarenlang het plan hebben om ooit een bed & breakfast
te beginnen. “Dat is altijd onze droom geweest. Maar dan
heb je wel ruimte nodig. Dat is precies wat onze nieuwe
plek biedt, naast de rust en het uitzicht natuurlijk - je
kijkt hier zo vanuit het raam over de velden, zo mooi. Dat
Brenda naast het werk ook graag mensen samenbrengt
en activiteiten organiseert, zoals een fotografiecursus in
de Rieshoek of een workshop wandelen voor vrouwen
uit de buurt, was een reden extra de zinnen te zetten op
een woonplek die behalve ruimte ook veel mogelijkheden
biedt. “Ons idee om allerlei leuke en gezellige dingen
te organiseren, kunnen we straks ook concretiseren in
eigen tuin of binnen op de deel. We gaan onze droom nu
handen en voeten geven. Spannend, jazeker, maar we
gaan ervoor.”

Een beste puzzel

In de buurt

Edwin en Brenda, beide Oost-Groningers (Finsterwolde
en Blijham) van origine, studeerden in stad en zijn daar
allebei werkzaam, de ene als manager informatisering
en ICT-projecten bij het Martini Ziekenhuis, de ander
als onderwijskundige en curriculumontwikkelaar aan
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Tegenwoordig gaat vaak een flinke verbouwing vooraf
aan een verhuizing. Dat is niet de aanpak die gevolgd
wordt in huize Hillenga. Het gezin is hier eerst maar eens
gaan wonen. Niet zonder redenen. “De vraag bijvoorbeeld
of we voor of achter gaan wonen, ligt nog open. Samen
met onze architect zijn we volop doende om de diverse
mogelijkheden en varianten uit te werken en op tekening
te krijgen. Daarbij staat voorop dat we de ruimtes die we
straks tot onze beschikking krijgen zo flexibel mogelijk
willen kunnen gebruiken. Dat is nog een beste puzzel.
We hebben nogal wat wensen zoals de b&b, de eigen
woonruimte. En onze ouders zijn er ook nog, misschien
kunnen die er later ook nog bij. Dat moeten we allemaal
zien te vertalen naar de plek waar dat het beste kan. Bij
al die keuzes is het wel praktisch en helpt het dat we hier
nu al wonen.”
Een drukke periode staat voor de deur. Dat belet Edwin
niet om in die beperkte tijd met regelmaat te fietsen en
hardlopen en Brenda om te wandelen en veel te lezen.
“Waar ik van houd? Van levensverhalen bijvoorbeeld en
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Volleybaltoernooi

van Zweedse thrillers.”

Eerste kennismaking

Op hun eerdere huizenzoektocht kwamen Edwin en
Brenda ook langs bij de naastgelegen woning van Geert
Koers toen die nog te koop stond. Terwijl ze om het huis
liepen, riep buurman Henk Schuiling hen vanuit de verte
toe: “Is al verkocht ja.” Brenda vroeg daarop aan Schuiling
of zijn huis ook te koop kwam, en zo ja, of al bekend was
wanneer. De korte antwoorden luidden respectievelijk:
“ja” en “nee”. Daarop kwam meteen haar vervolgvraag.
“Vindt u het goed dat we een briefje met ons adres en
telefoonnummer in de bus stoppen, en dat u ons laat
weten als het zover is?” Ondanks de positieve reactie op
die vraag, kwam het van dat briefje nooit meer.
Pakweg een jaar later, toen de boerderij te koop kwam,
hadden ze na bezichtiging meteen weer contact met
Henk Schuiling. Zijn eerste, wakkere reactie: “maar dat
briefje heb je nooit in de bus gedaan.” Dat bleek overigens
geen beletsel om de koop uiteindelijk tot tevredenheid te
bezegelen.
Toon van der Hammen

Even voorstellen ...
Adri en Carla
Sinds juni 2020 zijn wij de trotse eigenaren van het
prachtige Heidehof aan de Tolhuisweg. We hebben onze
jeugdjaren allebei doorgebracht in Midlaren. Adri op
boerderij Diepenveen en Carla enkele zomers in een
tenthuisje op de vijftig bunder, dicht tegen Heidehof aan.
Na 51 (Adri) en 40 (Carla) jaar in Usquert op de boerderij
te hebben gewoond zijn we teruggekeerd naar de plek
van onze jeugd.

Na twee en een half jaar was het eindelijk weer zover:
we konden weer los met de teams uit de ‘wijken’ voor de
felbegeerde bokaal! Het was even zoeken of de oude
teams van weleer weer gevormd konden worden (en
in vorm waren) maar al snel bleek dat in die dik twee
jaar er ook veel nieuwe inwoners in zijn voor een potje
sportiviteit op het veld.
Zo had de Huttenweg voor het eerst sinds mensenheugenis een voltallig eigen team zonder hulp van de
Schutsweg of 50-Bunder! Ook nieuw aan het firmament
waren de Duinhazen (soort Achteroet 2.0) en er was zelfs
een apart team (volledig in tenue) van de familie Kanonmet-aanhang. Ze hadden zelfs wissels, hoe Michiel dat
zo snel voor elkaar heeft gekregen in de coronaperiode?
Natuurlijk zagen we ook de oude bekende strijders
terug: Tolhuisweg 1, de IJsclub en Tolhuisweg 2. Deze
laatsten waren overigens flink buiten hun grenzen
gegaan en hadden ter integratie nieuwe bewoners van
Heiveen gevraagd en zelfs de to-be-nieuwe bewoners
van de boerderij van Schuiling (Groningerstraat, doe er
je voordeel mee de volgende keer!)
In twee poules werd er gestreden om de punten en
daarna kon er gespeeld worden voor de diverse plaatsen
in de rangorde. De finale ging tussen Tolhuisweg 2 en
1 en het wonder geschiedde: met 1 punt verschil ging
Tolhuisweg 2 (inclusief immigranten) er met de bokaal
vandoor.

In ons werkzame leven waren we melkveehouders en
daarnaast werkte Carla als verpleegkundige. We zijn
nog druk bezig met het huis maar ondertussen genieten
we samen met onze hond Jake en de kinderen en
kleinkinderen enorm van de rust, ruimte en de prachtige
natuur.

De patat en snacks smaakten heerlijk na deze
titanenstrijd en het was nog lang gezellig op het veld.
Dank aan de sportveldcommissie! Ze vertelden me dat
het voortaan de tweede zaterdag in september raak zal
zijn: de volleybalstrijd om de bokaal!
Save dus the date voor volgend jaar: zaterdag 10
september 2022!
Anneke Grootoonk
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De column van ANNEKE
What else?
Nadat het 3 jaar op het programma stond, kon onze reis
naar Noorwegen eindelijk doorgaan. Het was nipt maar
het kon en mocht met twee vaccinaties. Aangezien dit
pas een paar dagen voor de geplande reis echt duidelijk
was, was het pakken een lastminuteklusje geworden.
Inmiddels was het ook al heel wat jaren geleden dat we
met de auto Europa ingingen en dan ook nog naar een
land zonder euro’s.

In Noorwegen aangekomen pinnen we 500 Noorse
kronen, just in case. We kunnen in 3 weken tijd 100
kronen kwijt aan een kersenverkoper langs de weg en
de rest moeten we opmaken aan belastingvrij inkopen
op de boot op de terugweg. Het bestellen van eten en
drinken in een restaurant ging UITSLUITEND per QRcode en zelfs in een staafkerk uit 1200 kon je de entree
alleen maar betalen met pin of een soort Tikkie.

Handig dus om even terug te vallen op het lijstje van
weleer (hij hangt nog met een paar reepjes aan elkaar)
om te checken of we alles bij ons hadden:

•

Wegenkaarten: echt niet meer nodig

•

Noorse kronen halen (of traveller’s checques, ken
je ze nog?): niet nodig, we kunnen daar pinnen (en
bovendien, is dát nog nodig?)

•

Cd’s (ik zal het woord cassettebandje hier
weglaten): niet nodig; Spotify everywhere

•

Infoboekje Noorwegen: niet nodig, Google is er altijd

•

Fototoestel: pffff, passé

•

Adressenboekje: wanneer heb jij voor het laatst een
kaartje vanaf je vakantieadres gestuurd?

•

Wereldradio (voor de oproepen van de ANWB): ik
zeg niks

Het maken van foto’s en selfies is in dit prachtige land
natuurlijk zo makkelijk met je mobiel (met ruim voldoende
pixels) en alleen al het Wordfeuden met mams maakt
dat ik dagelijks weet dat het goed met haar gaat. De
constatering is dus echt: er staat je eigenlijk maar één
ding te doen: RAAK JE MOBIEL NIET KWIJT!

•

Muntjes voor de telefoon: idem dito

Anneke Grootoonk

•

Paspoorten: check (zeker nu ook nodig in combi
met de CoronaCheck-app)

•

Mobiel (die stond niet op het lijstje, later toegevoegd):
check

En daar gaan we, gewapend met mobiel en paspoort
(what else?) richting Duitsland, Denemarken en met
de boot over naar Noorwegen. In Duitsland valt de
Nederlandse radiozender weg en doen we ons nog
even tegoed aan Bremen Eins, superzender! Ik pak de
doorreiskaart van de ANWB erbij om te kijken hoever we
zijn en in Noorwegen is het handig om te zien op de
kaart welke mooie plaatsen er in de buurt zijn en in het
boekje te lezen wat er allemaal te doen is in Stavanger,
onze eerste stop in Noorwegen. Toch fijn de ‘tools’ van
weleer. Zouden we dan zonder mobiel op pad kunnen?
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