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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    Mepperstraat 13
     7855 PH  Meppen

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

Nog niet bekend. Zie bord aan de weg.

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

Het laatste Kabinet van 2021 en ook het laatste Kabinet 
van onze redacteuren Toon en Johan. Helaas stoppen zij 
ermee. We hopen dat we de redactie voor het volgende 
nummer weer op sterkte hebben. Deze kersteditie is in 
ieder geval weer goed gevuld, mede dankzij de bijdragen 
van de beide heren. Dank daarvoor!
 
Het tafereel op de voorpagina zal niet meteen voor 
iedereen duidelijk zijn, maar de foto is genomen op 
het moment dat de IJsvereniging de waterstroom naar 
de ijsbaan op gang brengt. Een jaarlijkse traditie in 
het eerste weekend van december. Inmiddels staat de 
ijsbaan weer onder water. Nu maar hopen op een mooie 
vorstperiode! 

De Dorpsfeestcommissie heeft weer een mooie pagina 
aangeleverd met informatie over de oliebollenactie en 
de flessenactie die eraan zitten te komen. Keik!Midlaren 
keert volgend jaar terug en roept Midlaarders op om mee 
te doen.

Op 30 januari is de jaarvergadering van Dorpsbelangen. 
Je moet je er deze keer wel voor aanmelden. Zie het 
stukje op de volgende pagina.
                     
Tenslotte wensen we jullie als redactie fijne feestdagen 
en natuurlijk zoals altijd ... veel leesplezier!

Redactie Kabinet

KeRstpuzzeltje

WIe Is tOCH DIe MAN DIe 
DIe MOOIe ARtIKeleN 
sCHRIjFt IN Het KABINet?

Zoals we al aankondigden is dit het laatste Kabinet waarin 
Toon van der Hammen zijn bijdrage levert als redactielid. 
Meer dan zestien jaar heeft hij artikelen, interviews en 
in memoriams (of zoals hij zelf zei: necro’s) geschreven 
op een prettige manier, in een stijl vol betrokkenheid en 
humor en, waar nodig, informatief en van hoge kwaliteit.

Maar over hemzelf hebben we weinig vernomen in al die 
jaren. Want bescheidenheid is een andere eigenschap 
van hem die hem siert. Tijd om eens even terug te kijken 
waar al die creativiteit en stijl vandaan komt. 
In het jaar 2000 kwam hij samen met Ineke Noordhoff 
vanuit Woerden richting het Noorden omdat Ineke een 
baan bij het Nieuwsblad van het Noorden kreeg. Toon 
had jarenlang bij de Consumentenbond gewerkt op 
de afdeling Communicatie, waar hij vooruitstrevende 
manieren inzette om het publiek te bereiken. Bijvoorbeeld 
via soaps met een boodschap op de tv waarbij hij zelfs 
met André van Duin samenwerkte. Toon was inmiddels 
voor zichzelf begonnen als tekstschrijver dus hij kon 
prima mee naar het Noorden en het werd voor hen 
Midlaren. Aan de Tolhuisweg lieten ze een (nog steeds) 
prachtig nieuw huis bouwen. Tot aan zijn pensioen acht 
jaar geleden deed hij opdrachten voor onder andere het 
RIVM (wie kent het niet tegenwoordig, destijds heette 
het nog NVI). Na zijn pensioen had hij wat meer tijd om 
met zijn hobby's bezig te zijn. Hij heeft muziekcursussen 
gedaan, zingt in het Toonkunstkoor Groningen, zwemt 
graag (zoals we elders lezen is hij dus ook een bikkel) en 
hij kreeg meer tijd om te schrijven voor het Kabinet. Het 
is voor ons erg jammer dat hij gaat stoppen, we zullen 
zijn mooie woordgebruik, zijn correctheid en precisie 
en zijn kwinkslagen in de vele interviews gaan missen! 
Toon, enorm bedankt voor je inzet en prachtige bijdrages 
en we hopen dat we je af en toe nog als ‘freelancer’ te 
mogen inschakelen!

Namens de gehele redactie,
Anneke Grootoonk



MIDlAReN IN zICHt

Midlaren in zicht gaat van start. Er is een 
initiatiefgroepje onder leiding van Ina Huesken, met 
Carla Engelsman, Willie van den Berg, Erik Bergsma en 
Ineke Noordhoff gevormd en zij zullen zich tijdens de 
jaarvergadering op 30 januari presenteren.
Dus wil je weten wat de bedoeling is? En heb je zin 
om mee te doen? Kom dan op 30 januari naar de 
jaarvergadering van Dorpsbelangen.

In het zomernummer schreven we al over de 
mogelijkheid om als dorp mee te doen met een project 
‘Landschap in zicht’ van de Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen (BOKD) en Landschapsbeheer Drenthe. En nu 
is het besluit gevallen: Midlaren doet mee. 

We genieten allemaal op onze eigen manier van onze 
woonomgeving, de open velden, het bos, het water en 
de hei. In dit project willen we met dorpelingen, jong 
en oud, door dat landschap lopen/fietsen en het beter 
leren kennen. Ben je een natuurvorser, zoek je verhalen 
over hoe Neanderthalers hier vroeger bivakkeerden, wil 
je alleen maar een frisse neus halen? Je kunt op vele 
manieren rondlopen en om je heen kijken. In dit project 
gaan we dat samen doen. De eerste verkenningen voor 
alle inwoners van Midlaren worden opgezet als een 
tocht zonder oordelen. 

Nieuwsgierig? Dan zit er maar een ding op: komen op 
30 januari!

Ina Huesken, Willie van den Berg, Carla Engelsman, 
Erik Bergsma en Ineke Noordhoff

jAARVeRGADeRING 
DORpsBelANGeN 

Beste dorpsbewoners,

We houden jullie al twee jaar aan het lijntje met een 
jaarvergadering. Dat voelt natuurlijk helemaal niet 
goed. Daarom heeft het bestuur van de vereniging 
Dorpsbelangen besloten om begin 2022 wel een 
jaarvergadering uit te roepen. Op zondag 30 januari om 
drie uur in De Rieshoek ben je welkom. Daar is ruimte, 
het is overdag en wie weet hebben we de corona er dan 
wat beter onder dan nu. Voor de zekerheid is het goed 
als je je aanmeldt bij bestuur.dorpsbelangen@midlaren.
net. Mocht er een kink in de kabel komen, dan melden 
we dat ook via de nieuwsbrief en de website.

Zoals we jullie al eerder gemeld hebben, zijn er aardig wat 
wisselingen in het bestuur, en er komt er nog eentje want 
Herman van Dop stapt na negen jaar voorzitterschap op. 
De statuten schrijven voor dat een bestuurder maximaal 
drie keer drie jaar mag blijven; voor Herman is die tijd 
nu verstreken. Gelukkig hebben we een paar energieke 
nieuwe leden kunnen werven: Anneloes Stoetman, Klaas 
Butter en Hilde van Ree willen toetreden. Daar zijn we 

heel blij mee. We hebben ze al leren kennen als goede 
aanwinsten. Ze lopen namelijk alle drie al mee. Maar we 
kunnen natuurlijk niet eigenmachtig nieuwe bestuurders 
benoemen. Daarover gaan jullie. Mede daarom willen 
we graag een ledenvergadering houden. Ook onze 
jaarverslagen en afrekening van financiën willen we 
graag ‘aftikken’ met jullie instemming.

Afgelopen maanden was Dorpsbelangen onder andere 
bezig met het verkeer op de Groningerstraat en ook is er 
een mooi nieuw project in gang gezet waar we veel van 
gaan horen: Landschap in zicht. Verderop meer over die 
twee onderwerpen. Ook gaan Robert en Klaas bezig om 
een goeie ledenadministratie op te zetten zodat we jullie 
niet alleen via je huisadres maar ook digitaal kunnen 
bereiken om dorpszaken onder de aandacht te brengen. 
Dat doen we samen met de feestcommissie. 
Wij vinden het belangrijk dat jullie komen naar de 
jaarvergadering. Het is fijn om elkaar weer eens te 
ontmoeten, maar bovendien hebben we een boeiend 
verhaal te bieden. Pieter den Hengst komt namelijk 
een lezing houden over het ontstaan van Midlaren. Ook 
daarover lees je elders in dit nummer meer. Pieter heeft 
als archeoloog gewerkt bij onder meer de opgravingen 
bij De Bloemert. Hij is onbetwiste kenniskampioen als het 
gaat over het (verre) verleden van Midlaren. Bovendien 
kan hij boeiend vertellen. Zeker nu we allemaal nog 
vaker wandelen in onze eigen omgeving is het leuk om 
daar meer over te weten. Als je na de lezing van Pieter 
rondloopt kijk je met andere ogen om je heen.

Dus er zijn vele goede redenen om te komen: 30 januari 
om drie uur in de Rieshoek. Graag tot dan.

Bestuur Dorpsbelangen

IN 2022 KAN MIDlAReN 
De BlOeMeN BuIteN zetteN

Als de voorjaarszon weer boven de kim verschijnt, kunnen 
de kinderen van de Groningerstraat de step uit de schuur 
halen. Want het gaat echt gebeuren: de Groningerstraat 
wordt aangepakt. Na onze actie dit voorjaar waren er 
al hoopvolle bewegingen losgemaakt bij de gemeente 
om het hardrijden op de Groningerstraat aan te pakken. 
Rik Timmer heeft met de gemeente gezorgd dat er snel 
een plan op tafel kwam en op 27 oktober spraken we 
rond de dertig dorpelingen die naar De Rieshoek waren 
gekomen over het verkeersplan. Daar bleek dat er groot 
draagvlak is onder de bewoners om de Groningerstraat 
veiliger te maken. 

Vorige Kabinetten informeerden we jullie al over 
de toegenomen fietsdrukte op het smalle fietspad. 
De oplossing die nu wordt gerealiseerd is dat de 
fietsers naar de weg worden geleid, en de auto’s via 
verkeersmaatregelen gedwongen worden om zich aan 
de langzamere verkeersdeelnemers aan te passen en 
vaart te minderen. Het oude fietspad wordt voortaan het 
domein van wandelaars en langzaam rollend materieel 
zoals steppen en rollators. Ingrijpende veranderingen 
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zijn nu niet mogelijk (dan hadden we nog tien jaar 
langer moeten wachten). We moeten het beperken tot 
eenvoudige wegaanpassingen. 

De gemeente zorgt voor bebording, waarschuwingen en 
bloembakken. Na consultering van dorpelingen is gekozen 
voor betonnen bloembakken. Wat daarin gaat groeien en 
bloeien, is aan ons. Dit voorjaar mogen we dus letterlijk 
zelf de bloemetjes buiten zetten. Na de plantjesmarkt is 
er vast wel een vrijwillige bloembakkenbrigade te maken. 
Het begin is er: op de geanimeerde bijeenkomst over het 
verkeer op de Groningerstraat bood Winy Verdegaal zich 
al aan om mee te denken over de invulling van het plan. 
Tijdens de bijeenkomst kwamen goede tips binnen. 
Zoals: zorg dat je de verandering goed communiceert. 
Laat fietsers goed zien dat ze naar de rijbaan moeten en 
laat automobilisten beseffen dat ze de rijbaan voortaan 
delen met langzaam verkeer. De gemeente zorgt voor 
de borden en zal rekening met onze waarschuwingen 
houden. Daarnaast gaat Dorpsbelangen banners laten 
maken om automobilisten en fietsers er extra op te 
wijzen dat ze gast zijn in ons dorp en dat ze de weg 
hier met elkaar moeten delen. De gemeente zorgt voor 
officiële communicatie naar de lokale kranten. Maar het 
is ook een goed idee om de tamtam in te schakelen 
door bijvoorbeeld de wethouder en de kinderen van de 
Groningerstraat (met step) samen de inzegening van de 
Groningerstraat nieuwe stijl te laten doen. Ideeën zijn 
welkom, net als spontane videoverslaggevers die de 
Groningerstraat via sociale media onder de aandacht 
willen brengen.

Eind dit jaar begint de aannemer al met werkzaamheden 
bij de ingangen van het dorp. De overige veranderingen 
zullen begin 2022 hun beslag krijgen. Het zal wel even 
wennen zijn voor alle verkeersdeelnemers. En zeker 
voor mensen die even snel door ons dorp heen willen. 
De wegversmallingen zijn zodanig dat tegenliggers 
op elkaar moeten wachten. Dat betekent dus dat de 
vaart er flink uitgaat. Dat is ook voor onszelf misschien 
niet altijd leuk, maar het is wel precies de bedoeling. 
Verkeerstellingen laten zien dat een derde van het 
verkeer in de Groningerstraat ‘eigen inwoners’ zijn. Laten 
we het goede voorbeeld geven aan de passanten.

Bestuur Dorpsbelangen

tijdpad, fietsen van 1984 
tot 2022

Tijdens de bijeenkomst over het fietspad op 27 
oktober vertelden diverse dorpelingen ‘over vroeger’, 
de tijd dat we zo graag een fietspad wilden in het 
dorp om de scholieren veilig naar school te laten 
fietsen. Hoe moeilijk het was om de gemeente toen 
mee te krijgen, en wat een grote operatie het was om 
de grond te vinden om dat pad overheen te leggen. 
De bewoners van de Groningerstraat moesten grond 
afstaan om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen.

Amper veertig jaar later ziet de wereld er totaal anders 
uit. We hadden destijds niet kunnen bedenken dat er 
snelfietsen zouden komen die de concurrentie op de 
korte afstand met auto’s zouden aangaan. Dat er op 
ons fietspad een gevecht om de ruimte zou ontstaan 
omdat er zoveel tweewielers met verschillende 
snelheid naast elkaar heen en weer rijden. Het was 
de tijd dat ouderen nog met een wandelstok liepen. 
Nu schuiven rollators en scootmobiels naast fietsen, 
ebikes, snelfietsen, bakfietsen en racefietsen. 

Het was trouwens ook een tijd waarin er in ons 
land 14 miljoen mensen woonden, nu zijn dat er 
17,5 miljoen. De wereld verandert razendsnel. 
Het woord ‘transitie’ lees je dagelijks in de krant. 
Ons leven moet meer in balans gebracht met de 
draagkracht van de aarde. Met meer mensen en 
een hoger welvaartsniveau willen we een kleinere 
‘voetafdruk’ maken op de aarde. Dat vergt fikse 
ingrepen. Ook de wijze waarop we ons verplaatsen 
is ingrijpend veranderd ten opzichte van vroeger en 
zal waarschijnlijk nog flink anders worden. 

Dat realiseer je je als je op je in laat werken dat 
ons 38 jaar oude fietspad nu wordt omgebouwd 
tot wandelpad. En het is nog lang niet klaar met 
die veranderingen: bij de gemeente en provincie 
wordt hard gestudeerd op de mogelijkheid om meer 
snelfietspaden aan te leggen zoals er nu naast het 
Noord-Willemkanaal een wordt aangelegd. 

Waar dat in Midlaren zou moeten of kunnen? Dat weet 
nog helemaal niemand. Het valt niet te verwachten 
dat daar op korte termijn plannen voor komen, want 
dat zal flinke kosten met zich meebrengen. Voorlopig 
heeft de gemeente al moeite om 20.000 euro te 
vinden om onze acute verkeersproblemen op te 
lossen. 

Ineke Noordhoff



Elk baasje en huisdier is uniek. Met ons team 
proberen we u en uw dier zo goed mogelijk te helpen.

www.dierenartsenpraktijkdehondsrug.nl

Praktijk geopend:
maandag t/m vrijdag

09.00 - 17.00 uur
Apotheek geopend:

maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.00 uur
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NIeuWBOuW AAN De 
GRONINGeRstRAAt

Iedereen heeft zo langzamerhand wel het bouwbord 
zien staan aan de Groningerstraat, ter hoogte van 
de voormalige woning annex garage van de familie 
Hollander. 'Te koop twee landschapswoningen', staat 
er sinds april vorig jaar. Inmiddels zijn beide woningen 
verkocht. 

Huib Boes (zoon van Albert Boes) heeft destijds de 
woning van Hollander gekocht en ook de grote schuur 
die erachter staat. Roelof Hollander had er sinds jaren 
zijn autobedrijf en na zijn overlijden is Janneke naar de 
Zuides in Zuidlaren verhuisd. Toen ik 27 jaar geleden 
in Midlaren kwam wonen, werd de grote schuur als 
caravanstalling gebruikt. Later heeft de heer Klaas 
Meisner (die toen in het huis woonde waar nu Roos 
Renting woont) de schuur gekocht en in gebruik 
genomen als stalling voor zijn vele en mooie antieke 
auto’s. Ooit was hij van plan er een automuseum van te 
maken, maar daar is het nooit van gekomen. De laatste 
jaren was de schuur in gebruik voor de opslag van 
onder andere automaterialen, tweedehands meubeltjes 
en opnieuw mooie oude auto’s. De woning is door 
verschillende mensen steeds tijdelijk bewoond geweest. 
En nu staan beide leeg. De nieuw te bouwen huizen 
zijn verkocht en binnenkort zal de sloop, gevolgd door 
nieuwbouw wel van start gaan. 

Door gebruik te maken van de ‘Ruimte voor Ruimte’ 
regeling kan er na sloop van de schuur een woning 
worden teruggebouwd. En het boerderijtje van 
Hollander kan ook worden vervangen door iets nieuws. 
En zo heeft Huib Boes een plannetje laten ontwikkelen 

voor twee nieuwe schuurwoningen. Eén van beide 
komt aan de voorkant, iets links van het huidige 
boerderijtje te staan en de andere naar achteren op 
de plek waar nu de schuur staat. Voor het plannetje is 
een apart bestemmingsplan ontwikkeld waarin bouw 
en tuinontwerp stevig zijn verankerd. Eén van de 
kwaliteiten van Midlaren is namelijk dat je tussen de 
woningen door naar het achtergelegen land kunt kijken. 
En dat wilde de gemeente nadrukkelijk in stand houden.

Bron: Bestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren

Ten behoeve van het bestemmingsplan zijn er 
allerlei onderzoeken uitgevoerd op het gebied 
van water, bodem en milieu . En er is zelfs een 
vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Maar niets stond de 
bouw van de twee woningen in de weg.

“Het worden twee energie-neutrale woningen dankzij 
uitmuntende isolatie, een CO2-gestuurde WTW-
installatie, een lucht-water warmtepomp en 24 pv-
panelen. Er wordt gewerkt met larikshout op de gevels 
dat in de loop der jaren langzaam vergrijst.” Zo stond 
het op Funda omschreven. Beide woningen worden op 
de Groningerstraat ontsloten.

De aanblik van het betreffende perceel was niet altijd 
even fraai als gevolg van de (niet zo jonge) auto’s en 
aanverwante artikelen die her en der op het terrein 
stonden opgesteld. Met de nieuwbouw van de twee 
woningen komt daar een einde aan. We zijn benieuwd 
wie we later als nieuwe buren kunnen begroeten!

Rik Timmer



HOe leuK Is BuIteN 
zWeMMeN IN WINteRtIjD?

Zwembad de Leemdobben in Vries is van het peperdure 
gas af en wordt verwarmd met ‘eigen’ energie. Vanwege 
de grote kostenbesparing kan het uit dat tientallen 
enthousiaste zwemmers tot ver in december hun baantjes 
trekken in de buitenlucht. Ook de schrijver van dit stukje. 
Een paar keer per week zwemt hij in het comfortabel 
verwarmde water heen en weer,  van de ene kant naar 
de andere en weer terug. Saai? Niet voor de liefhebber.     

Inspanning en ontspanning
Ik ben een waterman, altijd geweest. Dat ik graag zwem, 
heeft ook te maken met mijn sporttalent, of beter gezegd 
met de geringe aanwezigheid daarvan. Als het al lukte 
om de bal te raken, ging-ie vaak  de verkeerde kant uit. 
Dat kreeg je meteen ingepeperd door klasgenoten. Maar 
ook de gymleraar, een pedagoog van de koude grond, 
maakte gehakt van degene die in zijn ogen faalde. Ik was 
nogal eens de sjaak en kreeg een ongeneeslijke afkeer 
van bijna elke sport, behalve van zwemmen. Dat kun je 
prima in je eentje. 

Zwemmen helpt om je te bevrijden van de dagelijkse 
beslommeringen. Zodra ik het water inglij, krijg ik het 
gevoel in een ander, trager universum terecht te komen. 
Het is een prettige manier om lijf en leden in te spannen en 
tegelijk te ontspannen. Zeker als onder het heen en weer 
zwemmen gedachten opwellen aan drs. P zijn hilarische 
woordkunsten in het bekende lied “De veerboot”:

Heen en weer, heen en weer, heen en weer
Als de pont zijn weg zoekt door het ruime sop
Dan komen er werktuiglijk gedachten bij me op
Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan
En dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan
Wij zien hier voor ons oog een onverbiddelijke wet
Want als ik niet de veerman was, dan was een ander het
En zulke overdenksels heb ik nu de hele dag
Soms met een zucht van weemoed, dan weer met een 
holle lach
Heen en weer, heen en weer, heen en weer    

Niet alleen senioren
Kijk je onder het  zwemmen in het rond dan zie je dat 
de senioren en onder hen vooral de vrouwen goed 
vertegenwoordigd zijn. Je hoort ze ook wat vaker, ik denk 
vanwege de kletskunst die de dames  meer machtig zijn. 
Mannen zijn er ook, maar je ziet ze eerder dan je ze hoort. 
Vanaf maart als het zwembad zijn poorten open doet en 
het zwemwater nog aan het opwarmen is, vormen de 
ouderen een heel seizoen lang de zeer trouwe, vaste 
kern van de klandizie. Toch zijn zij niet de enigen bij 
het winterzwemmen. Dat trekt ook andere leeftijden 
aan. Drie kwartier lang trekken ze hun baantjes, een 
enkeling legt de lat sportief hoog. Zo zie ik regelmatig 
een manspersoon in de kracht des levens die anderhalf 
uur achter elkaar als een razende 160 banen heen en 
weer zwemt. De sfeer in het bad is prima en ontspannen, 
met dank ook aan de badjuffen en -meester die over 
het duurzaam winterzwemmen net zo enthousiast zijn 
als het geachte zwemcliënteel. Jongeren blinken uit in 
afwezigheid, die komen, net als de gezinnen met kleine 
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kinderen, pas als de mussen van het dak vallen. Maar 
dan ook meteen met zo’n duizend tegelijk, goed voor het 
spekken van de zwembadkas. Op de bonnefooi komen 
zwemmen is er dankzij corona niet bij. Vooraf reserveren 
van een datum en een tijdsblok, je QR-code laten zien 
als je binnen wilt om te verkleden en een lekkere warme 
douche.       
   

zij draaiden de gaskraan dicht
Zeven jaar terug dreigde sluiting voor zwembad de 
Leemdobben. Een geluk was dat het net voor de 
gemeenteraadsverkiezingen was, en dat sluiting 
in verkiezingstijd voor politici een enkeltje richting 
kiezersverlies oplevert. Er verscheen dus een 
reddingsplan. En Barend Lukkien kwam in beeld, NAM-
gepensioneerde en tot voor kort stut en stuur van de 
(vrijwillige) reddingsbrigade van Tynaarlo’s zwembaden. 
Met slim nadenken kreeg hij voor elkaar wat veel 
andere zwembaden niet lukte: openblijven. Waar andere 
zwembaden sloten omdat het ‘niet meer uit kon’ stapte de 
Leemdobben over van gasverwarming op zonne-energie. 
Lukkien haalde verduurzamingssubsidies binnen waar 
hij kon, lette op de kleintjes, rekende en rekende nog 
eens, net zo lang tot de Leemdobben weer toekomst 
had. Aan het zwembad zelf is niks veranderd, behalve 
dat het nu de hoogste score verdient op duurzaamheid. 
Op het terrein staat een fikse partij zonnepanelen op 
palen. En op het dak vind je zonnecollectoren. Samen 
met een paar uit de kluiten gewassen warmtepompen 
zorgen die voor de opwarming van het zwemwater. De 
watertemperatuur komt op zo’n 24 graden, zonder dat 
er ook maar een kuub gas aan te pas komt. Ook de 
warme douche na afloop wordt ‘gestookt’ door een kleine 
warmtepomp.

Volgens badmeester en onderhoudsman Popko Kuiper 
produceren de panelen in de zomer een flink overschot 
aan benodigde stroom die terug gaat naar het net. “Nu de 
zon lager staat en minder opbrengt, kost het nog steeds 
hooguit honderd euro per dag aan stroom om open te 
blijven. Als we nog op gas zouden draaien waren we met 
de huidige prijzen zo’n 1000 euro kwijt.”

Gemiddeld komen er in dit najaar pakweg 60 zwemmers 
per dag. Dat is voldoende om kostendekkend te zijn. Als 
het echt gaat vriezen, kunnen de afdeklamellen niet meer 
op het water als het zwembad ’s middags en ’s nachts 
gesloten is. Die vriezen kapot. Maar zolang het boven 
nul is, en er animo is, kunnen we door. Er zijn genoeg 
mensen die liever buiten zwemmen. Ze komen overal 
weg, tot aan Zuidwolde, Appingedam, Vlagtwedde, 
Bakkeveen en ook uit Midlaren.   

Toon van der Hammen

Voor het schrijven van dit stukje heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van een informatief artikel over verduurzaming van 
zwembad de Leemdobben in Noorderbreedte, tijdschrift over 
landschap, identiteit en duurzaamheid.

BelBus VRIes-zuIDlAReN 
BlIjFt RIjDeN

(persbericht van de gemeente, voor wie van het verhaal 
hiernaast enthousiast is geworden)

De Stichting Belbus Vries-Zuidlaren gaat de exploitatie 
van de belbus Vries-Zuidlaren op zich nemen per 2 januari 
2022. De gemeente Tynaarlo ondersteunt deze nieuwe 
stichting die geheel gerund wordt door vrijwilligers. 
Daarmee blijft een door inwoners gewaardeerde 
voorziening in stand. 

Op 1 september 2021 maakte Stichting Trias bekend 
door omstandigheden het beheer van de belbus per 1 
januari 2022 te beëindigen. Vervolgens is de gemeente 
met de vrijwilligers van de belbus in gesprek gegaan. 
Daaruit bleek nog eens wat het belang is van de belbus 
voor de inwoners van Vries en Zuidlaren. 

Een groep van zes kwartiermakers heeft in korte 
tijd, samen met Trias en de gemeente, deze nieuwe 
organisatie opgezet. De eerste vrijwilligers worden al 
getraind in het plannen van de ritten. 

Wethouder Henny van den Born is onder de indruk 
van de praktische en daadkrachtige aanpak van de 
kwartiermakers, de oude én de nieuwe vrijwilligers. Met 
elkaar laten zij zien hart te hebben voor de samenleving 
en in het bijzonder het belang van mobiliteit voor 
iedereen.

Voor de gebruikers van de belbus komt een einde aan de 
onzekerheid, ook in 2022 kunnen zij gebruik maken van 
de Belbus Vries-Zuidlaren.
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Gratis schapenwol

Geniet je ook zo van die prachtige schapen bij 
't Heiveen? De vacht van deze Schoonebekers 
ligt nog bij de boerin Titie Tinge in de schuur van 
Heiveen 6 te wachten op een liefhebber die er wat 
moois van wil maken.

Heb je belangstelling: bel 050-4091593. 
Voor Midlaarders is de vacht gratis op te halen. 
Op=op



DOe je Mee Met 
KeIK!MIDlAReN?

Na een pauze van 4 jaar willen we in 2022 weer een 
tuin- en kunstroute door en voor Midlaarders gaan 
samenstellen. Daar hebben we natuurlijk jullie hulp en 
deelname bij nodig.

We willen graag een mooie, diverse route met kunst 
en muziek of theater creëren. Deze kunst wordt 
tentoongesteld in huizen en tuinen in Midlaren. We 
hebben veel kunstenaars in Midlaren, hobby-matig 
of professioneel, die prachtige schilderijen, objecten, 
beelden of foto’s maken. Tijdens de vorige Keik!Midlaren 
was het optreden van het gelegenheidskoor in de boerderij 
aan de Groningerstraat ook een groot succes. Of wat te 
denken van een kort toneelspel door Midlaarders? Alle 
vormen van kunst en cultuur  en/of ideeën daarover voor 
jong en oud, zijn welkom! Ook zijn er veel mensen in 
het dorp die een prachtige tuin, schuur of andere ruimte 
hebben waar de kunst in tentoongesteld zou kunnen 
worden. Wij zullen zorgen voor een mooie verdeling van 
de kunsten in de tuinen.

Voor 2022 is Keik!Midlaren gepland op 25 en 26 juni. 
Op beide dagen is de route geopend van 12 tot 17 uur.
 
Dus de vraag aan iedereen in Midlaren die leuke kunst 
of muziek maakt, toneel speelt, een mooie tuin heeft of 
een expositieruimte/tuin voor kunst van een ander, geef 
je dan op en doe mee met de volgende Keik!Midlaren. 

Opgave graag voor 15 januari 2022. E-mailadres:  
keikmidlaren@gmail.com. We kijken uit naar je 
aanmelding!

Hartelijke groet namens de werkgroep, 

Joost Hurkmans
Ina Huesken
Carolien Berends
Brenda Blaauw
Anneke Grootoonk

AlVAst eeN KeIKje ...

We willen je alvast enthousiast maken door je kennis 
te laten maken met de kunstenaars uit ons dorp. We 
beginnen met Carla Engelsman.

'De eerste keer dat ik zelf deelnam aan Keik!Midlaren 
was in 2018 met het onderwerp ‘Kijk: hond en baas’. 
In 2011 hebben Wim en ik elkaar leren kennen en in 2017 
ben ik vaste bewoonster van Midlaren geworden. Wij 
maken regelmatig wandelingen in en om het dorp en het 
viel mij destijds op dat er zoveel honden (met bazen) in 
Midlaren wonen. Ik zei tegen Wim: “dat lijkt me een leuk 
fotoproject”. Plus een inburgeringsproject voor mijzelf om 
mensen te leren kennen. Het was een boeiend project 

om te doen en de Midlaarders waren enthousiast over 
het resultaat.

Fotograferen is één van mijn hobby’s. Ik doe het liefst 
sociale fotografie. Maar ook de ‘tekeningen in het 
landschap’ – door Wim geënthousiasmeerd – hebben 
mijn belangstelling. In de sociale fotografie staat de 
mens en zijn sociale omgeving centraal. Vaak - maar 
zeker niet altijd - geeft het de wat minder mooie dingen 
uit het leven of dagelijks leven weer. Mijn achtergrond 
als verpleegkundige, socioloog en gestalttherapeut heeft 
daar vast mee te maken.

Fotograferen deed ik altijd al, zoals menige Nederlander, 
maar een vijftal jaar geleden heb ik het wat professioneler 
aangepakt en heb bij de Volksuniversiteit in Zuidlaren 
een cursus fotografie gevolgd bij Janny Wieringa; de 
moeite waard om haar site eens te bezoeken (https://
jannywierenga.nl). Vervolgens zijn wij met nog drie 
uit deze cursus verder gegaan onder begeleiding van 
Janny. We becommentariëren elkaars werk en al doende 
leer ik mijn eigen stijl te ontwikkelen. Het mooie van foto’s 
maken is dat je goed leert kijken, een goede manier van 
hersengymnastiek en een leuke manier om contact met 
mensen te maken.

Bij de sociale foto’s die ik maak probeer ik een sfeer 
op de foto tot uiting te brengen, zaken die de mens 
bezighoudt, gebeurtenissen en omstandigheden die een 
zekere emotie teweegbrengen. Sinds 2 maanden heb ik 
twee onderwerpen in de aandacht. ‘Schone was’. Of met 
andere woorden de schoonheid van de was. En ik maak 
foto’s van de gymnastische houdingen van de mensen in 
de Volkstuin. In principe vraag ik de mensen of ik een foto 
mag maken. Wat de Schone was aangaat, kan het zijn 
dat ik de inwoner niet zie en toch de foto maak. Wanneer 
ik er iets mee ga doen, bijv. voor onze kunstroute, kom ik 
langs om het te vragen of ik ze mag tentoonstellen.'
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Nieuws van de Dorps Feestcommissie Midlaren.

Oliebollenactie vrijdag 31 december

Dit jaar organiseren wij ook weer een oliebollenactie. 
Deze heerlijke olie/krentenbollen komen van de echte 
Bakkerij Haafs!

Ze worden geleverd in zakken van 10 stuks en je 
kunt kiezen uit zakken met oliebollen en zakken 
met krentenbollen. Je kunt er ook een flesje of doos 
bubbels bij bestellen om het feest compleet te maken.

De bestelling kan bij de ijsbaan op vrijdag  
31 december tussen 14 & 16 uur worden afgehaald 
(er is glühwein en warme chocolademelk). 
Er kan alleen met pin afgerekend worden. Wil 
je liever dat ze thuis worden bezorgd op vrijdag 31 
december, dan kun je dat in het online bestelformulier 
aangeven.

Je komt in het bestelformulier via www.fcmidlaren.nl

Je kunt tot en met maandag 27 december een 
bestelling plaatsen.

Mocht je geen internet hebben, neem dan even 
contact op met Henrieke Booij, 06 48 76 74 39.

Flessenactie begin januari 2022

Begin januari 2022 heeft de dorpsfeestcommissie 
weer een flessenactie gepland. De vorige actie was 
een groot succes! We hebben naast de nodige lege 
flessen en kratjes met statiegeld ook de nodige 
donaties ontvangen. Daar waren wij zeer blij mee.

We hopen op weer zoveel enthousiasme. Wij 
vragen je om flessen of kratjes met statiegeld te 
sparen. Mocht je geen lege flessen hebben, dan is 
een vrijwillige bijdrage uiteraard ook welkom. Een 
collectebus nemen we mee.

Nadere informatie volgt middels de nieuwsbrieven die 
wij per mail verspreiden.

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

• Oliebollen actie:  
vrijdag 31 december 2021

• Flessenactie:  
begin januari 2022



● NIEUWBOUW / VERBOUW

● ONDERHOUD / RESTAURATIE

● ASSISTENTIE BIJ ZELFBOUW

● LAS- EN CONSTRUCTIEWERK

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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HOe eeN OuDe BRANDKAst 
zIjN sCHAt pRIjs GAF  

Onlangs konden we getuige zijn van een bijzonder 
transport. Een uit de kluiten gewassen brandkast op de 
voorlader van een trekker. Voor het transport uit reed Alof 
Boer. Deze nieuwsgierig makende colonne ging van de 
woning aan de Groningerstraat - tot voor kort eigendom 
van Alof - richting de Westerseweg naar het huis van zijn 
dochter Margreet. Een verslag van een zoektocht van de 
man die niet voor één gat te vangen is.  

Enkele jaren terug  had Boer de woning aan de 
Groningerstraat gekocht van een alleenstaande dame. 
Deze mevrouw - Beatrijs Bos - had hier ooit gewoond. De 
plannen van Boer om het pand op te knappen, besloot 
hij te laten varen omdat er wel erg veel aan moest 
gebeuren. ”Ik heb het weer verkocht. Maar er stond nog 
een dikke brandkast in. Een echte Lips. Die moest daar 
weg. Ik was toch ook nieuwsgierig naar wat er in zat. 
Nee, ik dacht niet meteen aan dingen van waarde, maar 
wilde graag weten wat wel.”

Hij ging op zoek naar een brandkastspecialist die de 
oude Lips open kon krijgen. Want de sleutel die erbij 
hoorde, die paste niet. “De eerste expert die ik belde, 
vroeg 1200 euro voor die klus. Dat had ik er nou niet voor 
over. Toen heb ik nog een ander gebeld, die is ook langs 
geweest, maar het lukte hem niet om de boel open te 
krijgen.”         

Nou is Alof Boer van vele markten thuis en gezegend met 
twee rechterhanden, bovendien iemand die niet gauw 
opgeeft. Hij ging eens rustig nadenken en redeneren. “Ik 
bedacht dat de bodem van zo’n brandkast wel eens het 
zwakke onderdeel kon zijn. Dus brandkast op de zijkant 
en maar eens aan de slag met de slijptol. Vanzelf ging 
het niet, maar na drie uur kreeg ik hem toch open.”              

Wat er tevoorschijn kwam? Geen goud of baar geld, niets 
van dat al. Wel een hoop papieren. “Oude met de hand 
geschreven verkoopakten, bouwtekeningen, contracten 
voor de bouw van een huis. Allemaal bewaard door de 
vader van die mevrouw Bos – ene Kornelis Bos. Hij had 
in de Tweede Wereldoorlog de helft van een herenhuis 
gekocht aan de Ubbo Emmiussingel 19 in Groningen.” 
Dat huis was gebouwd aan het eind van de negentiende 
eeuw en bleek ooit het onderkomen van Carel Coenraad 
Geertsema, de latere Commissaris van de Koning en de 
man naar wie de polder aan de Dollard is vernoemd . 
De latere eigenaar Kornelis Bos had alle papieren rond 
aankoop, ontwerp en bouw, maar ook kaarten inclusief 
de toenmalige plannen van de nieuwe stadsuitbreiding 
en de ontmanteling van de oude zuidelijke vestingwallen, 
bewaard. Alles in dezelfde brandkast die eerst jarenlang 
in Groningen stond en veel later is meeverhuisd naar 
Midlaren. 

Een deskundige van de Groninger Archieven heeft 
de kaarten en andere papieren bekeken en noemt die 
bijzonder en zeldzaam, ze hebben een zeker historisch 
belang. Alof: “Ik had eerst het plan om alles op Marktplaats 
te zetten, maar ik heb me toch bedacht. Het leek me 
beter om wat ik gevonden heb aan het Groninger Archief 
te geven. Alleen de koperen plaat op de brandkast 
met de inscriptie ‘Lips, 100 jaar hofleverancier’, heb ik 
eraf geschroefd en cadeau gegeven aan mijn jarige 
schoonzoon.”          

Toon van der Hammen

Het ONtstAAN
VAN MIDlAReN
 
Lezing door Pieter den Hengst

Hoe oud is ons mooie dorp eigenlijk? Voor het eerst 
komt de naam Midlaren pas voor in geschriften uit 1264 
maar uit archeologisch onderzoek blijkt dat het dorp veel 
ouder is. Misschien was er al een ‘dorpje’ aan de rand 
van het Hunzedal in de eerste eeuwen voor het begin 
van de jaartelling. Waar streken de eerste bewoners neer 
en hoe schoof het buurschap Midlaren in de loop van 
ruim twee millennia op naar de plaats waar het nu ligt?

Pieter den Hengst is archeoloog en woont al lang in 
Midlaren. Hij was betrokken bij de opgravingen bij 
De Bloemert en andere speurtochten naar wat er ooit 
gebeurde in onze omgeving. Niet altijd is daar nog iets 
van te zien - meestal ligt het verstopt onder het maaiveld. 
Niet alleen de bewoningsgeschiedenis zal de revue 
passeren maar ook de verhalen van de vondst van een 
middeleeuwse muntschat aan de Tolhuisweg, de 25 
crematie-urnen bij de Plankensloot en het ‘archeologisch 
baggeren’ in het Zuidlaardermeer.
 
Kom luisteren naar het verhaal op zondag 30 januari om 
drie uur in De Rieshoek. Er is volop gelegenheid om hem 
vragen te stellen over waar jij nieuwsgierig naar bent.



De MIDlAARDeR eN zIjN 
HOBBy: jOOst HuRKMANs

Van het concert des levens, krijgt niemand een 
program. Met deze (tegeltjes)wijsheid begint de 
laatste editie van de Midlaarder en zijn/haar hobby 
van dit jaar en voor mij is het de laatste bijdrage aan 
het Midlaarder Kabinet.

De tegeltjeswijsheid, die vroeger  bij de voordeur hing 
van een goede vriend van me slaat zeker ook op een 
van onze dorpsgenoten, ik interview deze keer Joost 
Hurkmans over zijn hobby: zingen, maar ook over zijn 
werk en de link daartussen. Het blijkt een verhaal van 
(juiste) keuzes maken. Keuzes op basis van gevoel. Dat 
brengt je soms op plaatsen, die je vooraf niet had gedacht 
of verwacht. Bijvoorbeeld in ons mooie Midlaren.

joost Hurkmans
Joost is geboren in de jaren 70 in Brabant. Hier groeide 
hij op in de regio Eindhoven en na zijn middelbare 
school ging hij logopedie studeren in de Lichtstad. Na 
deze studie werd zijn interesse in het onderwerp afasie 
aangewakkerd. Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt 
over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. 
Afasie is meestal het gevolg van niet-aangeboren 
hersenletsel. Het uit zich bij iedereen anders.

Joost, die zich toch al geen bourgondische Brabander 
voelde, vertrok naar Groningen om zich daar verder te 
specialiseren in het onderwerp afasie door een studie 
Neurolinguïstiek te volgen aan de RUG. Het wonen in 
het Noorden beviel hem dermate goed ("Ik ben in de 
verkeerde regio geboren", aldus Joost) dat hij zijn vriendin 
Elske overhaalde vanuit Breda ook naar Groningen te 
verkassen.

Toen het stel een kinderwens kreeg wilden ze deze 
vervullen buiten de stad en in een dorp rond Groningen. 
Zuidhorn werd het. Maar na enkele jaren volgde een 
zoektocht naar een omgeving met meer bos en bomen. 

Liefst aan de westkant van de stad in verband met het 
werk van Joost in Beetsterzwaag in de revalidatiekliniek 
aldaar. Maar zoals met meer dingen in het leven bracht 
het toeval in combinatie met een gevoel het stel in 
Midlaren. Het huis van Anneke Grootoonk kwam te koop 
en binnen no-time was het verkocht aan Joost en Elske. 
Inmiddels wonen zij en hun 2 kinderen alweer 5 jaar in 
Midlaren.

zingen en de artiesteningang
Een paplepel. Daarmee is het zingen wel begonnen in het 
leven van Joost. Zijn ouders, beiden fanatiek lid van een 
koor, (vader inmiddels al 60 jaar van een mannenkoor) 
maar ook twee van zijn zussen hebben een passie voor 
muziek.
Joost zong als sopraan in een jeugdkoor, zong solo 
partijen op een kerstalbum van een mannenkoor en 
dacht in zijn tienerjaren aan het Conservatorium. Hij 
bezocht er twee maar voelde toen direct dat hij zich 
daar niet thuis zou gaan voelen. "Als zingen je beroep is 
komen daarbij andere dingen kijken, je moet een vorm 
van bewijsdrang en haantjesgedrag vertonen om het te 
kunnen maken in die wereld, ik heb daarom besloten 
dat zingen mijn grootste hobby wordt in plaats van mij n 
beroep" zo vervolgt Joost zijn verhaal.

In zijn jeugd zong hij in een popkoor, in zijn tijd in 
Groningen bij de musicalgroep Vals Alarm totdat hij een 
tip kreeg om nog meer uit zijn talent te halen en klassiek 
zangles te gaan nemen. Zo ontstond er een liefde voor 
klassieke muziek.  
Joost las op een gegeven moment in de Volkskrant 
een vacature voor een beroepskoor in Amsterdam. De 
audities waren in de Stopera en het idee alleen al om 
eens via de artiesteningang dit gebouw te betreden 
waren reden genoeg om een auditie te gaan doen. En 
zowaar werd Joost aangenomen. Maar beroepszanger 
in Amsterdam en werken en wonen in Groningen, dat 
leek in eerste instantie een onmogelijke combinatie. 
Maar met zijn werkgever kon hij  een afspraak maken 
zodat het te combineren was. 
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Op dit moment zingt Joost in het Luthers Bach 
Ensemble (LBE) met als thuisbasis de Lutherse kerk 
in Groningen. Meer informatie hierover staat op de 
website luthersbachensemble.nl. Ook de geplande 
concerten kun je hier aantreffen al is het door huidige 
coronamaatregelen onduidelijk en ongewis welke er 
doorgaan of niet. In 2022 staat er in ieder geval een 
reeks gepland met Ton Koopman. Voor de Midlaarders is 
dan het geplande concert op zaterdag 26 februari in de 
Oosterpoort het dichtste bij om te bezoeken.

Joost is er dus zeker druk mee nu en de komende tijd. 
Repeteren is wat lastiger. Gezien de samenstelling van 
het LBE werd een keer in de maand een vrijdagavond en 
de opvolgende zaterdag gerepeteerd. De vrijdagavond 
valt voorlopig weg in verband met de maatregelen. 
Thuisstudie blijft wel mogelijk, dus als u eens een 
wandelingetje maakt door de Tolhuisweg, wie weet 
kunt u dan alvast een voorproefje horen van wat er nog 
komen gaat.

De toekomstplannen
Op dit moment zoekt Joost nevenactiviteiten graag 
in of rond zijn directe woon- en leefomgeving. 
Bestuursfuncties voor landelijke organisaties zijn 
ingeruild voor plaatselijke of lokale belangen. Zo is Joost 
sinds april 2020 voorzitter van de Raad van Advies van 
de stichting In Contact met Afasie. De stichting heeft 
onder andere een verblijfslocatie in Zuidlaren, naast de 
molen de Wachter: gastenverblijf de Wachtershof. Op de 
website van deze stichting staat meer informatie over 
de doelstellingen en de mogelijkheden van de stichting:  
www.incontactmetafasie.nl. Uiteraard zijn donateurs van 
harte welkom om dit initiatief financieel te ondersteunen.

In zijn werk heeft Joost een therapie ontwikkeld om 
mensen met spraakstoornissen die vaak in combinatie 
voorkomen met afasie te behandelen. Daar worden goede 
resultaten mee geboekt. Het blijft wonderlijk hoe de spraak 
kan worden aangetast door een hersenaandoening vindt 
Joost. Ook voor de mensen die plots getroffen worden 
door een hersenaandoening en hun directe omgeving 
blijft het een ingrijpende gebeurtenis. Ook hier geldt:  het 
program van (dit deel van) het concert des levens, wordt 
vooraf niet meegedeeld aan betrokkenen.

Tot slot, de zangcarrière van Joost gaat nog wel even 
door. Het geven van concerten heeft al bijna twee jaar 
niet plaatsgevonden dus daar heeft hij weer erg veel 
zin in. Maar ook kleinschaligere projecten zoals KEIK 
Midlaren, wat hij mede organiseert, of zingen in de kerk 
van Noordlaren zijn leuke projecten die Joost graag blijft 
doen. Wie weet gaan we hem volgend jaar weer ergens 
kunnen beluisteren in Midlaren wanneer KEIK 2022 weer 
wordt georganiseerd. Meer hierover uiteraard te volgen 
in het Midlaarder Kabinet.

Ik wens jullie allemaal een fijne Kerst en een gezond 
2022.

Johan van der Helm

MestDuMpING eN MeeR
Afgelopen jaar hadden een paar bezorgde Tolhuisweggers 
het nogal druk met de enorme hoeveelheden mest die 
over de Tolhuisweg getransporteerd werden om op de 
landerijen in Midlaren gedumpt(?) te worden. Karka 
plaatste nog een hartenkreet in het Kabinet waarbij ze 
opriep tot meer biodiversiteit en misschien zelfs een eigen 
'natuurbeheerlandje'. Ik voel mij als boer in Midlaren niet 
direct  aangesproken maar voel wel de behoefte om een 
paar dingen uit te leggen.

Om met  Karka haar oproep te beginnen, ieder initiatief 
voor meer biodiversiteit verdient wat mij betreft steun, 
daar kan ieder in z'n eigen tuin mee beginnen. Grond 
aankopen lijkt mij en behoorlijke uitdaging en bovendien 
als ik in Midlaren om mij heen kijk zie veel extensief 
beheerd land, paardenweidjes, overhoekjes en grote 
tuinen waar in kortere tijd meer resultaat te halen is. 
Doorzaaien of inzaaien met kruiden- of bloemenzaaizaad 
bijvoorbeeld en ook met onze roggelelie natuurlijk. Naar 
de boer wijzen is wel gemakkelijk ,want het landschap 
is ook naar mijn mening wel verschraald in de loop der 
jaren, maar niet de oplossing. Het heeft een reden dat 
er wordt geboerd zoals er wordt geboerd, ik denk dat we 
ons dat allemaal wel realiseren. Wat er in de schappen 
van  de supermarkt ligt, bepaalt u echt zelf.
Nu even over de vrachtwagens met mest. Eigenlijk is 
het heel simpel. In Midlaren is nog amper een lokale 
boer actief maar de grond ligt er natuurlijk nog wel. 
Dat is in de loop der jaren verkocht of verhuurd aan 
collega's van verder weg (de grootste grondbezitters 
in Midlaren wonen in Zuidlaarderveen en Geesteren!) 
Op die grond wordt een gewas verbouwd. Is dat gras, 
dan wordt de grond meestal drie keer per jaar bemest 
en geregeld gemaaid. Dat is eigenlijk zoals het altijd 
al geweest is, alleen misschien met grotere machines. 
Het meeste is echter bouwland geworden en dat kent 
een enorme bewerkingspiek in het voorjaar. Deels vaak 
gedwongen door weersomstandigheden moeten alle 
werkzaamheden(zoals bemesten) in korte tijd gebeuren. 
Dan is het ook in Midlaren wel even druk op de weg en 
het is logisch dat dat als overlast wordt ervaren maar 
vooral omdat het hier voor de rest aardig rustig is, toch?
Voor wat betreft de vermeende dumping. In Europa 
en ook in Nederland hebben we mestwetgeving ter 
bescherming van bodem en water. Deze wetgeving 
schrijft voor wanneer, hoe en hoeveel mest er per 
hectare, afhankelijk van gewas en grondsoort uitgereden 
mag worden (bent u er nog?) Deze normen kunt u zelf 
googelen op bijvoorbeeld de RVO-site maar simpelweg 
mag er 1 - 1,5  vrachtwagen mest op een hectare, 
afhankelijk van de soort mest. Die mestboekhouding 
moet ieder jaar ingeleverd worden en kan tot tien jaar 
terug gecontroleerd worden. Met andere woorden: 
frauderen is wel een uitdaging!
Ik hoop dat ik door dit artikel een beetje balans in de 
discussie kan brengen en als iemand meer wil weten 
of mij vertellen dat ik er toch echt naast zit, kom gerust 
even langs.

Michiel Kanon

www.incontactmetafasie.nl
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KeRstReCept:
stICKy CINNAMON sCONes

Heerlijk voor bij de kerstbrunch of in de rest van het jaar 
als een extra zoet en feestelijk ontbijtje. Voor ongeveer 8 
scones heb je de volgende ingrediënten nodig:

•	 350 gram zelfrijzend bakmeel (te vervangen door 
gewone bloem en 1 zakje bakpoeder)

•	 75 gram koude roomboter
•	 150-175 ml karnemelk (eventueel als alternatief 

gewone melk)
•	 snufje zout
•	 1 ei, losgeklopt

en verder:
•	 een beetje bloem
•	 een goed stuk smeerbare roomboter
•	 bruine, riet- of lichte basterd- of kristalsuiker
•	 kaneel
•	 rozijnen
•	 nootjes: bijvoorbeeld walnoten, pecannoten, pinda's 

of hazelnoten, grof gehakt
•	 een ovenschaal
•	 eventueel een deegroller

Verwarm de oven voor op 180 graden. Kneed in een kom 
het bakmeel met wat zout en de boter tot het deeg eruitziet 
als grof zand. Giet scheut voor scheut de karnemelk erbij 
tot een soepel deeg ontstaat. Rol de bol deeg op een met 
bloem bestoven aanrecht uit tot en zo dun mogelijke lap 
(ongeveer 0,5 centimeter dik). Besmeer de deeglap riant 
met smeerbare boter. Bestrooi ruim met suiker, kaneel, 
rozijnen en de gehakte nootjes.

Rol de lap in de lengte netjes op tot een lange worst.
Vet de ovenschaal in. Snijd de rol in gelijke kleine rolletjes 
en plaats deze tegen elkaar aan in de vorm. Het hoeft 
niet strak te passen. Besmeer alles met losgeklopt ei en 
bak de scones in ongeveer 25 minuten mooi goudbruin 
en van binnen gaar. Serveer ze met koude boter. Of met 
slagroom of met ongezoete crème fraîche.

Eet smakelijk!

teRuG Op Het OuDe steK

Voorjaar 2020 is het aantal bewoners aan het Heiveen 
plotseling bijna verdubbeld. Dat kwam doordat de familie 
Otto jr. (Sijbren, Mineke, Romke, Mente en Elmar) hun 
intrek namen op nummer 4. Het was al bekend terrein, 
want dit is de plek waar Sijbren vanaf zijn elfde met 
vader John en moeder Teatske heeft gewoond tot hij 
met Mineke in Zuidlaren ging samenwonen. In 2019 is 
John op 90-jarige leeftijd overleden. Omdat het huis 
en de omliggende tuin voor Teatske toch wel een grote 
belasting werden, maar tegelijkertijd een fijne plek bleef 
om te wonen, werd besloten het huis op te delen. Na een 
flinke verbouwing (sorry buren voor de overlast van al die 
bedrijfsbusjes op het smalle Heiveen) hebben we het huis 
zo ingericht dat Teatske zelfstandig in het achterste deel 
woont, terwijl wij voorin onze intrek hebben genomen.

Ook voor Mineke betekent dit, na enige omzwervingen, 
terugkeer naar een vertrouwde omgeving. Mineke’s 
vader, Fokko Wolters, groeide op aan Heiveen 1 (waar 
nu Lies Hamming woont). Zelf woonde Mineke, voordat 
ze met Sijbren ging samenwonen, in de Groeve. Ze 
leerden elkaar kennen bij korfbalvereniging Ritola, waar 
ze eerst als spelers en daarna als jeugdtrainers veel 
tijd doorbrachten. In 1998 vertrok Sijbren voor zijn werk 
als scheikundige naar de Verenigde Staten en een jaar 
later naar Cambridge, waar hij een kleine tien jaar heeft 
gewoond. Intussen studeerde Mineke af als milieukundige 
gevolgd door een promotieonderzoek op de biologie van 
kwelders. Met Mineke’s onderzoeksgebied verspreid over 
de Engelse en Nederlands kust, betekende dit veel heen 
en weer pendelen. Toen Romke zich aankondigde was 
het hoog tijd om een einde te maken aan dit nomadische 
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bestaan en lokte de terugkeer naar Nederland. Het liefst 
Noord-Nederland, vanwege de (relatieve) rust en ruimte. 

Gelukkig diende zich voor Sijbren aan de Universiteit van 
Groningen een positie aan, waar hij nu als hoogleraar 
scheikunde werkzaam is. We zijn toen in Zuidlaren gaan 
wonen, waar Romke (nu 14), Mente (12) en Elmar (8) 
zijn geboren. Dat we in Zuidlaren konden wonen was fijn, 
dicht bij onze ouders en dichtbij korfbalvereniging Ritola, 
waar Romke, Mente en Elmar nu allemaal spelen en 
Mineke en Sijbren weer als vanouds training geven.

Hoewel het nu een stukje verder fietsen is naar het 
korfbalveld, genieten we elke dag van de rust en ruimte 
van ons nieuwe (en ergens ook vertrouwde) plekje in 
Midlaren. De kinderen vinden het ook helemaal geweldig 
en hebben inmiddels al bijna meer hutten gebouwd dan 
dat er huizen staan aan onze straat. Het is ook mooi 
om te zien hoeveel activiteiten er in het dorp worden 
georganiseerd, waar mensen elkaar kunnen opzoeken 
en leren kennen. Dit heeft zeker bijgedragen aan een 
warme terugkeer op het oude stek.  

eVeN VOORstelleN  ...
Ite eN jOKe BuIst

Sinds 24 april zijn wij de nieuwe eigenaren geworden 
van de Groningerstraat 47B. We genieten volop van 
dit heerlijke huis en van deze prachtige omgeving. Het 
afwisselende landschap,de mooie fiets en wandelpaden 
geven je een gevoel van rust.

Ite is geboren in Hoogkerk en Joke in Groningen. Onze 
voormalige woonplekken waren Roodepoort (ZA) 
en Aduard. Van de klei naar de zandgrond, een hele 
verandering.

Nu al onze 4 kinderen de deur uit zijn hadden we zin 
om te verkassen naar een andere woonplek. Na best 
wel een tijdje rondkijken vonden we uiteindelijk deze 
woning. Vanaf dag 1 voelen we dat dit een goede keuze 
is geweest. Ite heeft na 43 jaar werkzaam te zijn geweest 
in de bouw zijn werkzaamheden als timmerman wegens 
gezondheidsproblemen moet stoppen. Joke werkt in de 
zorg bij de dagbesteding voor ouderen in Haren en in 
Hoogezand.

KeRstWeNs

Corona beperkt ons al in vele gezellige en leuke dingen 
maar: hoe leuk is het als je de Tolhuisweg nu op rijdt en 
al van verre deze blikvanger (Fairybell) ziet! Het is even 
een klus om op te zetten maar dan heb je ook wat!

Wij wensen ieder fijne en gezellige kerstdagen en een 
goed en gezond 2022.

Groetjes,
Jan Jaap, Thea,
Niels en Rubian Hamming

(zie ook de achterpagina)
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De COluMN VAN ANNeKe

small talk ...

Het was eindelijk weer zover: we mochten ons 
opgespaarde papier weer naar de oudpapiercontainer 
brengen. Het loopt toch aardig op moet ik zeggen, 
zo één keer per twee maanden gezamenlijk met de 
coronamaatregelen. Je bestelt stiekemweg toch aardig 
wat online!

Met de auto volgeladen rijden we richting de Bloemert 
op zaterdagochtend. Liever gaan we op vrijdag om op 
tijd te zijn voor de container vol is maar de resten van de 
sintviering op vrijdagavond moeten natuurlijk wel mee, 
anders zit je in februari nog tegen dat cadeaupapier aan 
te kijken.

Aangekomen waren we duidelijk niet de enigen die dat 
hadden bedacht en we konden aansluiten in de rij van 
dorpsgenoten. De 1,5 meter in acht nemend proberen 
we allemaal onze dozen en papier te lozen (nog 
geen sinecure in zo’n container). Onderwijl worden er 
wetenswaardigheden en meningen uitgewisseld over hoe 
‘streng’ een ieder is over het scheiden van het papier. Ik 
dacht dat ik vrij goed bezig was omdat ik het papiertje dat 
om het theezakje heen zit echt in de oudpapierbak doe; 

vervolgens het theezakje deponerend in het groenbakje 
op het aanrecht. Maar dat kan nog anders, zo blijkt. 
Een dorpsgenoot vertelt ook de papieren labels van het 
theezakje eraf te scheuren en in de papierbak te doen. 
En ook scheurt ze de plastic vensters uit de enveloppen 
om ze bij het plastic te doen. Ik zeg: chapeau!!

Ook interessant is het natuurlijk om te zien wat er zo 
allemaal geloosd wordt in de container. Diezelfde 
dorpsgenoot ziet tot haar grote schrik een houten 
(manderijnen?)-kistje in de stapel; dat kan echt niet en 
het wordt dan ook onmiddellijk verwijderd. Er zijn mensen 
die een nieuwe verticuteermachine hebben aangeschaft 
zien we, anderen genieten nu van een nieuw Nespresso-
apparaat en zou er ook echt iemand zijn die een doos 
Marsen heeft opgegeten?

Eigenlijk is het een terloops gezellige bijeenkomst 
waarbij we even kunnen bijpraten en zelfs een nieuwe 
dorpsbewoner leren kennen zonder dat we onze QR-
code hoeven te laten zien!

Anneke Grootoonk 






