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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:

Enna Albronda
Anneke Grootoonk
Beniet Kolkman
Caroline Messchendorp
Roos Renting
Tineke van Stipriaan
Rik Timmer

Vormgeving:

Gertjan van der Meulen

Contact en reacties:
kabinet@midlaren.net

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. 

Het Midlaarder Kabinet is een uitgave onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen.
IBAN: NL30 RABO 0307503968

De deadline voor het volgende nummer 
is 3 juli.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

vrijdag 3 juni
vrijdag 6 augustus

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

Kopij

Oud papier

Website: www.midlaren.net

Dorpsmail
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VOORWOORD

“Een nieuwe lente en een nieuw geluid” uit: Mei van 
Herman Gorter, 1889

Een voorwoord met een motto, je moet maar durven.
Maar deze zin was het eerste wat me te binnenschoot 
bij de redactievergadering, 3 nieuwe leden met allemaal 
frisse ideeën, wat bij de andere redactieleden natuurlijk 
ook tot nieuwe dingen leidt. 

Er werd daarom zoveel kopij aangeleverd dat we wel 
twee Kabinetten konden vullen. Een aantal nieuwe 
rubrieken schuift nog even door naar het zomernummer. 
We houden het spannend.

Op de voorpagina prijkt natuurlijk onze trots: het nieuwe 
ooievaarsnest. Wat een verhaal, jullie lezen er alles over 
in dit Kabinet.

Heel veel leesplezier!

De redactie

EVEN VOORSTELLEN ...

Dit keer geen nieuwe inwoners om voor te stellen maar 
wel een bijna volledig nieuwe redactie! 

In het vorig Kabinet was al te lezen dat Toon jammer 
genoeg de redactie heeft verlaten en ook Johan van 
der Helm gaf aan nog onvoldoende inspiratie te kunnen 
vinden om een stuk te schrijven. Ook hij wordt bedankt 
voor zijn creatieve inzet, het was altijd interessant en 
vermakelijk om te lezen over een bedrijf of hobby van 
een dorpsgenoot. En aangezien Gertjan hetzelfde had 
aangegeven maar gelukkig nog wel de opmaak van het 
Kabinet wil blijven doen, waren we op zoek naar nieuwe 
schrijvers/redactieleden. De oproep in het Kabinet 
leverde vreemd genoeg niets op maar gelukkig is daar 
dan nog altijd de Midlaarder ladies-app en meldden zich 
drie dames.

Dus nu weten we ons versterkt met Beniet Kolkman, 
zij heeft direct voor dit nummer de stoute schoenen 
aangetrokken en een interview gehouden met Hasse en 
ze doet verslag van de dorpsperikelen. Daarnaast komt 
Enna Albronda de redactie versterken met creatieve 
ideeën, stukjes, foto’s en mogelijk kan ze iets voor de 
website doen. En Tineke van Stipriaan heeft de eerste 
notulen ever van de redactievergadering gemaakt en zal 
zich storten op Kunst en Cultuur in de naaste omgeving. 
Samen met Roos Renting (terug van even weggeweest), 
Rik Timmer (voor alle omgevingsplan-ideeën en de 
link naar Dorpsbelangen), Carolien Messchendorp 
(financiën) en mij zelve zijn we goed op sterkte voor de 
komende tijd!

Nieuwe bezems vegen schoon en daarom komen we 
in dit Kabinet ook al met een aantal nieuwigheden. We 

willen heel graag dat er meer inbreng vanuit het dorp 
komt in het Kabinet (want dat is immers het leukst om 
te lezen) en dat proberen we met een aantal nieuwe 
rubrieken/items voor elkaar te krijgen. Maar heb je zelf 
een spontaan stukje dan is dat altijd van harte welkom!

Namens de nieuwe redactie,
Anneke Grootoonk

agENDa

24 april  Wishfull singing, Hommage aan 800  
  jaar Dorpskerk Haren
7 mei  Toneelgroep E poi, Hoge nood.
  De Speulkoel Anloo
21 mei  Fietstocht met aansluitend barbecue
  Sportveld, 16.00 uur
22 mei   Huiskamerconcertfestival 'Achter
  de Veurdeur'. Noordlaren 
  www.noordlarenmuziek.nl/ccn.html
30 mei   Levensverhalentheater
  Plaats de wereld, Vries
3 juni  Toneelgroep E poi, Hoge nood.
  Cultuurwerkplaats Borgercompagnie
4 juni  Toneelgroep E poi, Hoge nood.
  Burgtheater Taarlo
25-26 juni Keik!Midlaren
10 september Volleybaltoernooi
  Sportveld, 16.00 uur

NIEUWE INWONER
Met de ingang van het nieuwe jaar heeft ons dorp ook 
een nieuwe inwoner mogen verwelkomen! Op 1 januari 
is Mees Joep Vos namelijk geboren. De trotse ouders zijn 
Maaike Overkamp en Alien Vos.  Van harte gefeliciteerd!

http://www.noordlarenmuziek.nl/ccn.html


MIDLaREN IN zIchT 
Op DE fIETS

Op 12 maart trok een groep van 25 fietsers door 
onze omgeving getooid met de opdracht goed rond 
te kijken. Het was onwennig, want de opdracht aan 
deze Midlaarders was: gericht waarnemen zonder 
oordeel. Dit was wel een uitdaging, omdat we dikwijls 
snel onze mening klaar hebben, zeker over het 
landschap. Bij de lunch met overheerlijke broodjes 
in Meerzicht werd de oogst binnengehaald en later 
door de initiatiefgroep uitgewerkt. Hieronder meer 
daarover.

De fietstocht was onderdeel van het programma ‘Midlaren 
in zicht’ en bedoeld om de band tussen bewoners en 
landschap te versterken. De tocht is mede voorbereiding 
om te komen tot een programma van punten die 
dorpelingen belangrijk vinden. De deelnemers aan de 
fietstocht merkten dat het positieve energie losmaakte 
om samen op pad te zijn. In tweetallen gingen ze 
in gesprek over het landschap en dat leverde goeie 
betrokkenheid op. Maar er was ook machteloosheid over 
de verminderde biodiversiteit. De Initiatiefgroep wil voor 
de zomer komen met concrete plannen om onze eigen 
woonomgeving mooier te maken. Het zal een hele kunst 
worden om uit de lange wensenlijst keuzes te maken. 
Hieronder vind je de lange lijst van te koesteren zaken. 
Komende weken zullen deze punten door Midlaarders 
onderling besproken worden. De initiatiefgroep verzamelt 
de ideeën en meningen zodat we daarna een paar 
projecten kunnen kiezen waar het dorp komende jaren 
energie in gaat steken. 

Vind je je leefomgeving belangrijk? Meld je bij Carla 
(engelsmanmidlaren@gmail.nl) om mee te doen aan 
een activiteit of je mening te geven. Wil je in gesprek over 
de prioriteiten, heb je aanvullingen of wil je je voorkeur 
kenbaar maken? De initiatiefgroep (Ina Huesken, Carla 
Engelsman, Erik Bergsma en Ineke Noordhoff) nodigt 
je graag  uit. Wie weet resulteert het in een wandeling-
met-oordeel of gaat Midlaren komende jaren met jouw 
prioriteiten aan de slag. 

Hieronder de bevinden van de fietsers met daaraan 
gekoppeld vragen. We vernemen graag wat jij  belangrijk 
vindt.

1 hoogteverschillen 
Er is veel aandacht en waardering voor de glooiingen 
in het landschap. Dat is zeer karakteristiek. Het gaat 
om grotere patronen, zoals de Hondsrug waar je op 
en af fietst, de esakkers die glooien en de kleinere 
hoogteverschillen in bijvoorbeeld het beekdalletje bij het 
Wilde Veen. De glooiingen zijn goed te zien op de open 
akkers van de essen, en tonen zich aan de bomenrijen 
langs wegen en bebouwing. 

Vraag: waar en hoe kunnen we die hoogteverschillen nog 
beter zichtbaar en/of beleefbaar maken? Bijvoorbeeld 
een bankje bij de grensvlag met Noordlaren met uitzicht 
op hunebed in de verte en Zuidlaardermeer aan de 
andere zijde. Of zie je andere kansen?

2 contrast natuur/landbouw 
Het open landschap met akkers wordt hoog gewaardeerd. 
Net als de natuur (heide en bos). Maisakkers en raaigras 
scoren minder in verband met de beperkte biodiversiteit. 

2 KABINET
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Drijfmest roept negatieve reacties op, zeker in nabijheid 
van natuur. 

Landbouw hoort thuis in Midlaren. Is het mogelijk de 
landbouw beter in te passen in het landschap en hoe 
dan? Michiel Kanon suggereerde eerder in het Kabinet 
om akkerranden in te zaaien met kruiden of bloemen. 
Karka de Vries wilde percelen tegen de natuur aankopen. 
Zijn er mogelijkheden om land tegen natuurgebieden 
aan om te vormen naar natuurvriendelijke landbouw, 
om daar een pluktuin te maken? Ook ligt er het aanbod 
om een klein bosje aan te planten of een voedselbos te 
maken. 

Koren geeft een zachtere inpassing dan mais of gras. We 
hebben over twee jaar vele roggelelies. De natuurlijke 
biotoop van de roggelelie is een niet te diep geploegde 
akker. Waar zou dat kunnen? Een enkele Midlaarder 
grondbezitter gaf al spontaan aan een perceel ervoor 
beschikbaar te hebben.

Weides met vee worden zeer gewaardeerd. De kracht 
van stalmest voor natuur en landschap wordt niet door 
iedereen onderkend. Is het gewenst te zoeken naar 
manieren om bewoners meer kennis aan te bieden over 
bodemvruchtbaarheid en de noodzaak van enige vorm 
van mest?

3 Besloten karakter
Ook het besloten karakter van ons landschap wordt 
gewaardeerd. Dat houdt verband met bomen, bosschages, 
heggen en ander groen. Vooral de afwisseling van open 
en gesloten landschap scoort positief. Heggen zijn goed 
voor insecten en vogels, ze verlevendigen de omgeving 
en helpen die biodiverser te maken.  Op welke plaatsen 
zijn heggen te maken om dieren ruimte te gunnen? Langs 
zandwegen, zoals de Esweg bijvoorbeeld, zou het goed 
passen. Kan dat zonder het open karakter aan te tasten? 

4 Sloten en water 
Water stroomt snel weg; dat roept vragen op mede in het 
licht van de grote droogtes die we mogen verwachten. 
Veel sloten zijn diep en er is weinig dierenleven aan de 
oevers. Wat weten we daarover? Is het mogelijk een 
slotenmonitor te organiseren? Zijn er kansen om het 
landschap hier of daar te vernatten? 

5 Bebouwing inpassen
Op diverse plekken vallen gebouwen in negatieve zin 
op (Sprookjeshof, recreatiehuizen Wilde Veen). Ook de 
dorpsbebouwing past qua groenaankleding niet altijd bij 
het streekkarakter. De erfprojecten hebben incidenteel 
vooruitgang gebracht. Zijn die baten onderling sterker 
met elkaar te verbinden? Is er belangstelling voor om de 
kennis in het dorp over inheemse beplanting te vergroten? 
Via een app, lezingen, wandelingen, plantenmarkt of iets 
dergelijks?

6 zand koesteren
De zandwegen zijn karakteristiek. Daar liggen bovendien 

kansen om de biodiversiteit te vergroten. Zeker bij 
het bermenbeheer. Midlaren is daar al actief in. Hoe 
kunnen we dat versterken? Waar in Midlaren is plek om 
bijvoorbeeld wilde bijen te helpen? Kunnen we langs 
zandwegen lage heggen aanpoten als leefruimte voor 
dieren?

7 Doorkijkjes 
In ons landschap liggen hunebedden, er staan oude 
eiken, prachtige zandwegen. Zijn er kansen om 
doorkijkjes te maken bijvoorbeeld naar de hunebedden?

8 Landschap ontdekken
Met kleine wandelpaden kan het landschap beter 
uitnodigen om ontdekt te worden. Bijvoorbeeld door het 
Wilde Veen naar de beek. Misschien helpt wat kennis over 
die plek (op bord, digitaal of papier) om de historische 
gelaagdheid meer te ervaren.

9 Samen dingen doen
Algemeen gevoelde behoefte: laten we samen dingen 
doen in het landschap. Compost maken op het sportveld 
bijvoorbeeld, zodat je met elkaar verkent of je in je 
eigen tuin ook de biodiversiteit kunt vergroten. Een bank 
zetten bij de grensvlag zodat er gesprek tussen Mid- en 
Noordlaarders gestimuleerd wordt en we samen kunnen 
genieten van het esdorpenlandschap. Met een doorkijk 
naar het hunebed. Het ooievaarsnest weer opbouwen na 
een storm.

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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VaN DE DORpSVERENIgINg 
MIDLaREN

In deze nieuwe rubriek lees je komende kabinetten 
wat de Dorpsvereniging doet en bereikt. In deze eerste 
aflevering beginnen we onszelf voor te stellen. Maar niet 
voordat we Herman van Dop op deze plek bedanken 
voor zijn energie. Afgelopen negen jaar heeft hij de 
club als voorzitter aangevoerd. Door het bereiken van 
zijn maximale zittingsperiode moest hij stoppen. Bij de 
ALV van 4 maart (zie voor verslag elders in dit Kabinet) 
bracht het nieuwe bestuur Herman heel veel dank voor 
zijn tijd en energie. En we zijn blij dat we nu en dan een 
beroep op onze oud-voorzitter mogen blijven doen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Hilde van Ree heeft de voorzittershamer overgenomen. 
Hilde was directeur van Groninger Huis, een 
woningcorporatie in het aardbevingsgebied. Nu ze daar 
met pensioen is, heeft ze tijd en energie voor ons dorp. 
Hilde woont sinds 2016 in Midlaren, eerst op Meerzicht, 
maar toen de nieuwe (energieneutrale) woning aan de 
Groningerstraat een jaar later klaar was, betrok ze die 
met haar partner Hetty van der Worp.

Ineke Noordhoff is secretaris en oud-gediende in het 
bestuur. Ze woont sinds 2000 met Toon in Midlaren en 
werkt als journalist/auteur/landschapshistorica. Onlangs 
verscheen een nieuw boek van haar hand, Ontaard 
land. Hiermee brengt ze volgens Jacques Wallage ‘de 
menselijke maat weer terug in ons denken over de 
aardbevingen in Groningen’. 

Robert Mulder is penningmeester. Jullie kennen 
hem vast als netwerker, vader van Wende en Lauren, 
man van Carolien en Noordman. Robert is sinds 
2015 bewoner van de Groningerstraat. Hij werkt 
als zelfstandig financieel adviseur en is daarom in 
onze club verantwoordelijk voor de euro’s. Hij sleept 
gemeentelijke bijdragen uit het vuur en legt daarover 
verantwoording af.

Anneloes Stoetman is al vijf jaar  Midlaarder, maar 
voor veel dorpelingen woonde ze ‘wat achteraf’ in 

het bouwblok dat door sommigen meesmuilend ‘de 
skischans’ wordt genoemd, de huizen bij de Bloemert 
op de plek waar ooit een grote agrarische schuur stond. 
Ralph, haar man en zij hebben het huis achter de 
ijsbaan getransformeerd tot een moderne woning. Toen 
dat nest klaar was, liet Fleur haar neusje zien. Anneloes 
had een eigen bedrijf in de jeugdzorg, maar heeft dat 
net afgestoten. Tegenwoordig werkt ze voor Humanitas. 

Zoals op de ALV al gemeld zoeken we nog een vijfde 
bestuurder, iemand die affiniteit heeft met bestuur 
en overheid. Overleggen over de omgevingswet, de 
energietransitie, de herinrichting van de Noordma, 
beleidsplannen die over ons dorp gaan en afstemming 
met andere dorpen en dergelijke vragen energie uit 
het bestuur. En we kunnen een primeur melden: we 
hebben Rik Timmer bereid gevonden om terug te keren 
in ons bestuur. Daarmee kunnen we een lokale kei in 
stelling brengen. Rik was na jaren trekken aan glasvezel 
en verkeer even aan de kant gaan zitten. Maar met de 
nieuwe energie in de dorpsvereniging, is hij bereid terug 
te keren. De volgende ALV zullen we voorstellen om 
hem officieel te benoemen als bestuurslid. 

In het volgende Kabinet zullen we ons in beeld 
voorstellen (groepsfoto). Wat gaat het bestuur van de 
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren de komende drie 
jaar doen? Hilde riep onmiddellijk na haar benoeming 
een constituerend beraad uit. We lazen de statuten er 
nog eens op na en besloten een paar speerpunten in 
onze activiteiten voor het dorp te brengen.

Communicatie behoeft onze aandacht. Midlaren 
is een levendig dorp, met veel activiteiten en een 
eigen dorpskrant. Prachtig, maar veel activiteiten 
lopen ook een beetje langs elkaar. Daar gaan we 
proberen meer samenhang in te krijgen zodat de clubs 
elkaar versterken en hun bezigheden in het Kabinet 
terugvinden. Om te beginnen actualiseren we ons 
overzicht van de inwoners. Er waren veel wisselingen 
en daarbij hebben nogal wat mensen een ander 
e-mailadres gekregen. Als de ledenadministratie up-to-
date is, kunnen we inventariseren wat de behoeften zijn. 
We nodigen samen met de redactie van het Midlaarder 
Kabinet de clubs uit (uitnodiging komt voor 12 mei om 
acht uur bij de Noordmannen) om te bespreken of we 
gezamenlijk een nieuwsbrief, app-groep en actuele 
website willen onderhouden, hoe we gezamenlijk 
inhoud voor het Kabinet gaan leveren en wat zij 
verwachten van ons als Dorpsvereniging.

Onze natuurlijke omgeving. De roggelelies komen 
op, Midlaren had afgelopen jaar een levendige 
plantjesmarkt, er waren initiatieven om de erven 
met meer inheemse struiken te beplanten en 
diervriendelijker te maken, er is een uilenwerkgroep, 
een werkgroep voor bermen en bomen etc. Sinds 
dit jaar is mede door initiatief vanuit de vereniging 
de projectgroep Midlaren in zicht actief geworden. 
Met hulp van BOKD en Landschapsbeheer Drenthe 
wordt een agenda gemaakt om de bewoners (nog) 
meer deel te laten zijn van hun leefgebied. Er was 



een fietstocht om het onderlinge gesprek op gang te 
brengen waar Dorpsbelangen sponsor van was (de 
broodjes in Meerzicht). Midlaren in zicht werkt aan een 
prioriteitenlijst ten aanzien van de omgeving (zie elders 
in deze krant). Dat mondt binnenkort uit in concrete 
voorstellen aan het dorp. Op 12 april presenteren 
studenten van Van Hall hun Landschapsbiografie over 
Midlaren en de lezing van Pieter den Hengst over 
het ontstaan van het dorp hebben we nog te goed. 
Daarnaast ligt de focus op de herinrichting van de 
Noordma en wat dat betekent voor ons als inwoner.

Ons leefgebied is niet alleen groen maar ook grijs 
en rood. Wegen behoeven de aandacht van de 
Dorpsvereniging. De verkeersverandering op de 
Groningerstraat is nog niet tevredenstellend, er komen 
nu plannen voor een toekomstige snelfietsroute waar 
we goed naar moeten kijken. Ook op het gebied van 
woningbouw houden we de vinger aan de pols. De 
verduurzaming van ons leven komt komende jaren 
nadrukkelijker op de agenda. Veel dorpelingen pakken 
dat individueel goed op, maar misschien zijn er kansen 
om dingen gezamenlijk te doen of collectiever in te 
passen. Wie weet gaat het dan sneller of beter.

Het laatste speerpunt is Samen dingen doen. Daarin 
wil de Dorpsvereniging stimuleren en faciliteren waar 
ze kan. Dit jaar hebben we weer Keik!Midlaren, met 
kunst bij mensen thuis. En de feestcommissie staat in 
de startblokken om weer een paasvuur te ontsteken. 
Anneloes gaat kijken welke activiteiten jongeren van 
Midlaren willen. En ze haakt aan bij de initiatiefgroep 
die Oekraïners gaat opvangen in ons dorp.

Dit was een korte preview van onze inzet voor komende 
drie jaar. Voor de zomer legt de Dorpsvereniging haar 
speerpunten voor aan de inwoners, zo beloofde onze 
nieuwe voorzitter Hilde. Jullie horen dus snel meer van 
ons.

JaaRVERgaDERINg 
DORpSBELaNgEN EN 
MIDLaREN IN zIchT

Na uitstel door corona vond op vrijdagavond 
4 maart 19.00 eindelijk de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen plaats met aansluitend de aftrap van 
Midlaren in Zicht. De lezing van Pieter den Hengst 
over de geschiedenis van Midlaren houden we nog 
te goed.

Voor mij was de avond een kennismaking in meerdere 
opzichten. Met Dorpsbelangen (wat doen die nou 
eigenlijk? Wat voor mensen zitten daar in?), met Midlaren 
in Zicht (was dat ook niet de titel van een gezamelijk 
kunstwerk tijdens Keik een paar jaar geleden?) en last 
but not least met de ruimte van de Noordmannen in de 
Rieshoek.
Om met dit laatste te beginnen: wat een leuke ruimte 
is dat!! Lekker hoog met grote ramen, gezellig met 

bar, tafels, banken. We mogen deze ruimte trouwens 
als privé-Midlaarders tegen een kleine vergoeding ook 
gebruiken voor een verjaardag of een bijeenkomst. Voor 
vanavond was de ruimte precies goed voor het aanwezige 
gezelschap van zo’n vijfendertig man. De ruimte was ter 
beschikking voor de vergadering met dank aan Robert 
Mulder, die is verbonden aan zowel het bestuur van de 
Noordmannen als aan dat van Dorpsbelangen, een voor 
ons als bezoekers van deze avond bijzonder prettige 
combinatie van factoren.

En zo zijn we bij Dorpsbelangen aanbeland. Wat die nou 
eigenlijk doen, was in het jaarverslag over het afgelopen 
jaar goed te lezen. Er kwam snel internet dankzij de 
glasvezel. En juist minder snel verkeer dankzij de nog niet 
geheel afgeronde herinrichting van de Groningerstraat. 
En op het gebied van landschap en groen was er onder 

meer de roggelelie die in vele huizen met toewijding uit de 
grond werd, en wordt, gekeken. Maar met de roggelelie 
alleen houden we de biodiversiteit niet op orde, vandaar 
dat de werkgroep Midlaren in Zicht het afgelopen jaar 
van start ging, waarover straks meer.

Ter sprake op de vergadering kwam onder andere 
ook of er niet een tweede AED zou moeten worden 
aangeschaft, omdat de huidige (bij de ingang van het 
Hunebedpad aan de Groningerstraat) voor het westelijke 
deel van het dorp net te ver weg is. En dat afgelopen jaar 
meer dan 20(!) Midlaarders geschoold zijn in reanimatie 
en dus oproepbaar in geval van calamiteit.

Contact en communicatie met alle inwoners van Midlaren 
is een van de huidige uitdagingen  voor het bestuur van 
Dorpsbelangen. Bijvoorbeeld middels een dorpsmail of 
een dorpsapp en een goed bijgewerkte website waar alle 
achtergrondinformatie is te vinden. Wie meer wil weten,  
want er kwam veel meer aan de orde, vindt op de website  
www.midlaren.net  het jaarverslag.

Kort samengevat heeft de vereniging Dorpsbelangen de 
opdracht om zich te richten op de instandhouding van 
het dorp, de omgeving, verkeerzaken, voorzieningen en 
groen- en landschapsbeheer. 
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Dorpsbelangen

Dorpsbelangen is een vereniging met een bestuur 
en statuten. Ze wordt gefinancierd uit ledengelden 
en soms subsidies. Benoemingen in het bestuur van 
Dorpsbelangen gelden voor een termijn van drie 
jaar, waarbij je twee keer kunt worden herverkozen 
en daarna moet plaatsmaken. Benoemingen worden 
voorgesteld en moeten worden akkoord bevonden 
tijdens de jaarvergadering. De jaarvergadering 
is voor alle leden toegankelijk. In de afgelopen 
twee coronajaren zijn verschillende bestuursleden 
afgetreden omdat hun termijn erop zat: Rik Timmer, 
Roos Renting, Gert Poppema en Herman van Dop 
zijn van grote waarde geweest voor Dorpsbelangen.

http://www.midlaren.net


Het nieuwe team van Dorpsbelangen zit vol ideëen voor 
de komende drie jaar, ook gevoed door de input van de 
aanwezigen. Voor de zomer  zullen de plannen worden 
teruggekoppeld naar de bewoners.
Na de pauze is de vloer voor Midlaren in Zicht. Een 
initiatiefgroep van bewoners stelde zich de vraag: 
hoe houden we in en om ons dorp de biodiversiteit in 
stand of bevorderen we die waar nodig, en hoe kunnen 
we bewoners meer kennis geven over en daardoor 
betrokkenheid met het landschap, de natuur en de 
geschiedenis in en om Midlaren?

Geen kleine opdracht, lijkt me. 

De initiatiefgroep heeft aansluiting gezocht met de BOKD 
(Brede Overleggroep Kleine Dorpen) die een project 
heeft lopen over de verbinding van de dorpen met het 
Nationaal Park Drentse Aa. Hierbij zijn ook studenten 
landschapsmanagement van het Van Hall instituut in 
Leeuwarden betrokken.
Winanda Hoegen van de BOKD hield een presentatie 
met uitleg over het Nationaal Park Drentse Aa, waarin 
wij wonen. Harde landschapsgrenzen (bijvoorbeeld 
natuurgebied Vijftig Bunder, dat grenst aan een akker die 
intensief bemest en met mais bebouwd wordt) zouden 
moeten worden verzacht.  De fietstocht op 12 maart  is 
een mooi begin om de landschappelijke diversiteit van 
ons dorp en de omgeving te bekijken en uit te wisselen 
wat bewoners hierin belangrijk vinden. 

Tenslotte legden de studenten uit, hoe ze een 
landschapsbiografie maken van Midlaren. Uitgewisseld 
werd welke focus we als bewoners hierin concreet 
wilden zien. Met name de laatste tien jaar is er in het 
landschap rond Midlaren veel veranderd omdat veel 
landbouwbedrijven gestopt zijn en gronden van eigenaar 
veranderden. Eigenaren die soms elders in het land 
wonen.

Wat heeft ‘extern’ grondbezit voor invloed op de 
biodiversiteit en het bodemleven van onze leefomgeving? 
Daar meer grip, overzicht en mogelijk invloed op hebben, 
is een wens die onder de aanwezigen breed leefde.

Daar hoort u in een volgend Kabinet vast meer van!

Beniet Kolkman

hELIcON STRIJkkWaRTET 
20 MaaRT 2022

Wat heerlijk om weer naar een concert te kunnen!
Op de eerste lentedag van dit jaar (de lente begon om 
16.30 uur, midden in het concert) zaten we met een 
flink aantal Midlaarders in de Dorpskerk in Haren voor 
een concert van het Helicon strijkkwartet met “onze” 
Lotus de Vries.

Ik zat er met mijn neus bovenop, ereloge leek het 
wel. Dat is toch het mooie van een concert bijwonen, 
je hebt niet alleen de klank, maar ook de mimiek en 
lichaamstaal van de musici. De celliste had na de pauze 
binnenpretjes, Lotus leek het kwartet te dirigeren met 
haar ogen. 

Voor de pauze een strijkkwartet van Brahms, eind 
19e eeuw. Zo’n overweldigend stuk muziek dat je af 
en toe denkt, zitten er ergens nóg 10 strijkers? Ook 
overweldigend mooi gespeeld trouwens! Na de pauze 
een strijkkwartet van Maarten van der Horst van een 
paar jaar geleden (de dames mogen Maarten zeggen). 
Een verrassend en verfrissend stuk muziek. In de 
aankondiging noemde Lotus het dromerig, maar ik 
vond het ook tintelend, spannend, vrolijk en soms 
dacht ik een Beatles-loopje te horen. Een fantastische 
combinatie: Helicon en Maarten.
Natuurlijk waren er bloemen na afloop en de dames 
trakteerde ons nog op een toegift. 

En na afloop nog nét voor sluitingstijd een ijsje op de 
hoek. Kortom één groot feest.

Tineke van Stipriaan
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De studenten verkennen Midlaren



hET OOIEVaaRSNEST

Het begin: “Zo erg, het ooievaarsnest is afgebroken door 
de storm.” Na dit bericht in de ladiesapp regende het 
constructieve suggesties. Een week later werd met een 
mooi staaltje nabuurschap een nieuw nest opgetuigd op 
het weiland van Ina Huesken aan de Schutsweg.

Ik stuitte op zaterdagochtend toen ik wilde gaan 
hardlopen tot mijn verbazing op Ineke, die een zware 
kuip met cement op een kruier aan het voortduwen 
was over de Tolhuisweg. Die kuip moest naar het 
ooievaarsnest. Dat was nog een flink eindje kruien, maar 
om en om een stukje ging het goed. Op de plek van 
bestemming zag ik een enorm lange boomstam schuin 
in een gat staan, er stond een trekker en een hele club 
Midlaarders van diverse pluimage was druk bezig met 
graven, aanstampen, overleggen en met touwen de paal 
recht trekken. De paal moest dieper, begreep ik en dat 
was nog niet zo makkelijk als je zou denken.

Het zag eruit alsof de mannen (toch voornamelijk ...) 
elke zaterdagochtend wel zo’n klus zouden willen. Op 
gepaste afstand hield de ooievaar een en ander in de 
gaten. Na mijn hardlooprondje bleek de klus geklaard en 
kwam er op de app een fotoverslag voorbij. De ooievaars 
gingen gelijk die middag al proefzitten. En hoewel een 
ooievaarsnest officieel niet hoger dan een bepaalde 
hoogte schijnt te moeten zijn en ‘de onze’ daar een eindje 
bovenuitsteekt, zaten de ooievaars daar in het geheel 
niet mee. Getuige de prachtige foto op de voorkant. 

Als dat geen happy end is ...
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Het ooievaarsnest na de storm Eunice

Een boom uit het bos gesleept (tip van Arjen Sants) met 
toestemming van de gemeente (geregeld door Erik)

Het nest wordt met vereende krachten gerepareerd

De trekkerbrigade aangevoerd door Niels Hamming
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VERkEERSMaaTREgELEN 
gRONINgERSTRaaT

Na intensief overleg met de gemeente Tynaarlo, is 
eind december begonnen met het aanleggen van de 
verkeersmaatregelen op de Groningerstraat. Voor de 
jaarwisseling zijn de komgrenzen aangepakt en in januari 
zijn de overige maatregelen gerealiseerd. De maatvoering 
is zodanig gekozen dat er naast de bloembakken een 
auto en een fiets tegelijk kunnen passeren, maar niet 
twee auto’s tegelijk. Bij de andere twee versmallingen, 
waar de fietsers op de rijbaan komen, is rekening 
gehouden met landbouwverkeer en de bussen. Tenslotte 
zijn de nieuwe verkeersborden geplaatst en konden de 
fietsers op de rijbaan fietsen. Dergelijke maatregelen 
vragen altijd om gewenning van de verkeersdeelnemers. 
Het heeft zijn tijd gewoon even nodig.

Helaas hebben we twee kleine aanrijdingen gehad: 
een motorrijder is dwars door het bord bebouwde kom 
bij de Meerweg gereden en een automobilist is tegen 
een bloembak aan gereden. Met beide bestuurders is 
gesproken en zij hebben gezegd dat beide aanrijdingen 
door onoplettendheid van hen zelf zijn gebeurd. 
Vervelend natuurlijk, maar er was gelukkig geen 
lichamelijk letsel, ook niet bij de motorrijder die nog wel 
door ambulancepersoneel is nagekeken. Veel fietsers 
rijden nog op het fietspad, maar je kunt zien dat er 
langzamerhand meer fietsers op de rijbaan gaan rijden 
en dat is mooi. Het kan prima. Ook zijn de ervaringen 
dat het autoverkeer rustiger door de Groningerstraat 
rijdt en dat zelfs de motorrijders het rustiger aan doen, 
uitzonderingen daargelaten.

Inmiddels zijn de resultaten van de verkeerstellingen die 
in maart zijn uitgevoerd ook binnen. Ik vergelijk ze met 
de eerdere tellingen van 2020. Er is met slangen geteld 
op een punt iets na de bushalte richting Hunebedpad. 
Enkele conclusies:

•	 Ongeveer de helft van de fietsers rijdt op de rijbaan; 
de andere helft op het fietspad.

•	 Het totale aantal fietsers dat over de Groningerstraat 
rijdt is in vergelijking van 2020 ongeveer gelijk 
gebleven.

•	 We zien een afname van de intensiteit van het 
autoverkeer met 15% sinds 2020 naar 2.200 auto’s 
per etmaal nu. Die afname kan door de maatregelen 
komen, door het seizoen (de vorige telling was in de 
zomer) maar ook door het thuiswerken.

•	 De gemiddelde snelheid is gedaald van 45 km/uur 
naar 43 km/uur.

•	 De V85, dat is de snelheid waar 85% van de 
passerende auto’s onder blijft, is gedaald van 55 
naar 52 km/uur.

•	 Uit de tellingen blijkt dat in de ochtend (richting 
Noordlaren) het merendeel van de fietsers op het 
fietspad rijdt, maar in de middag (richting Zuidlaren) 
rijden de meesten op de rijbaan.

•	 Er is geen verband tussen het aantal fietsers op de 
rijbaan en de drukte van het autoverkeer

Niels hoog op de ladder

Walter en Ralph storten cement (Richard kon wel wat 
missen)

De nazit



● 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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De verschuivingen zijn weliswaar nog klein, maar er is 
tenminste een gunstig effect. In onderstaande grafiek 
is het percentage auto’s weergegeven dat met een 
bepaalde snelheid (in klassen) over de Groningerstraat 
rijdt en dat in vergelijking met 2020. Duidelijk is te zien dat 
het aantal automobilisten dat langzamer is gaan rijden 
iets is toegenomen. Helaas blijven er aan de bovenkant 
nog een paar uitschieters.

We zijn blij met de bereikte snelheidsdaling, maar wat 
ons betreft zijn de snelheden nog niet genoeg gedaald. 
Met de gemeente gaan we de maatregelen binnenkort 
evalueren.

Rik Timmer

MIDLaaRDER MET EEN 
MISSIE: haSSE

Hasse is een 13-jarige jongen die een missie heeft: 
hij wil naar de World Scout Jamboree die in 2023 
in Zuid-Korea wordt gehouden. Wie is Hasse? En 
waarom wil hij dat?

Hasse woont met zijn ouders, broertje en zusje, en niet 
te vergeten hond Amigo, aan de Duinweg in Midlaren. 
In de Veenhorst, bij de meeste Midlaarders bekend. Een 
prachtige plek om te wonen, en helemaal voor iemand die 
op scouting zit, zoals Hasse. Die niet alleen op scouting 
zit trouwens, ook op volleybal en op muziekles, hij speelt 
cello. Op een zaterdagochtend ontvangt Hasse mij met 
door hem gebakken boterkoek, die alles te maken heeft 
met de missie. Aan Hasse’s missie hangt namelijk een 
prijskaartje: de reis naar Zuid-Korea kost al met al 4.000 
euro.

De World Scout Jamboree is een internationaal 
scoutingkamp voor scouts tussen de 14 en 18 jaar van 
over de hele wereld, die elke vier jaar in een ander land 
wordt gehouden. In 2023 is dat Zuid-Korea.
Als je mee wilt doen, moet je je daarvoor een paar jaar 
van tevoren al opgeven. Die tijd heb je nodig om het 
benodigde geld bij elkaar te krijgen, vertelt Hasse.
Dat geld is niet alleen voor de reis; er zit ook een 
solidariteitsbijdrage in verwerkt voor deelnemers uit 
derdewereldlanden.

Waarom wil Hasse daar zo graag heen?
Aan de ene kant vanwege de uitwisseling met allerlei 
mensen overal vandaan. En dat is al begonnen, want in 
Noord Nederland is een groep gevormd van 30 jongeren 
die zich hebben opgegeven, en die contact met elkaar 
hebben over de voorbereidingen.
Aan de andere kant, omdat het een kamp is met allerlei 
superleuke activiteiten. De reis gaat drie weken duren, 
waarvan twee voor het scoutingkamp; de week daarvoor 
wordt besteed aan een rondreis door Zuid-Korea. Hasse 
zit te glimmen als hij dat vertelt.

Maar die 4.000 euro, dat is nog wel even sparen zou  
je zeggen.
Daar komt de boterkoek in beeld. De boterkoek is te 
bestellen voor 5 euro. Ik kan hem persoonlijk erg aanraden 
want hij is echt heerlijk! Naast boterkoek verkoopt Hasse 
zelfgemaakte sleutelhangers, zelfgemaakte kaarsjes 
met diverse decors, en vetbolletjes voor de vogels.
Voor de verkoop heeft Hasse een website gemaakt, 
en daarnaast verkoopt hij de spulletjes op de rustplek 
voor de wandelaars, bij Anneke aan de Duinweg. Daar 
heeft hij een plank ingericht met informatie en de diverse 
kaarsjes, sleutelhangers en vetbollen. 
Het adres van de website is: www.hassevanvliet.wixsite.
com/wsjamboree

Hasse wedt voor de inkomsten niet op één paard; hij 
verkoopt ook spulletjes op Marktplaats (waarbij het goed 
uitkomt dat twee jaar na hun verhuizing, zoals dat gaat, 
veel spulletjes nog in dozen staan en dus toch overtollig 
blijken), hij helpt zijn ouders bij het klussen en verdient 
daar wat geld mee  (er valt veel te klussen in de Veenhorst 
dus dat lijkt me ook een zekere bron van inkomsten) en 
hij helpt zijn tante met de verzorging van haar paarden.

In drie maanden tijd heeft hij zo al 500 euro bij elkaar 
verdiend. Hij is ervan overtuigd dat die 4.000 euro 
er gaan komen. Aan zijn inzet, en de kwaliteit van de 
boterkoek zal het zeker niet liggen!

www.hassevanvliet.wixsite.com/wsjamboree
www.hassevanvliet.wixsite.com/wsjamboree


hOE hET VROEgER WaS …

De laatste vijf tot tien jaar zijn er heel veel nieuwe 
mensen in Midlaren komen wonen en velen zijn 
jaloers op het boek ‘Thuis in Midlaren’ dat niet meer 
verkrijgbaar is. Daar kun je in terugzien hoe het jouw 
huis is vergaan in de loop van de jaren en wie waar 
woont en woonde en wat er veranderd is in de loop 
van de jaren. Het leek ons dan ook een leuk idee 
om aan de hand van verhalen van de mensen die 
hier al wel heeeel lang wonen, een beeld te gaan 
schetsen van ‘hoe het vroeger was’ aan de hand van 
verschillende thema’s. 

Als eerste schuif ik aan bij Niesco en Martha Loeröp 
aan de Tolhuisweg, vlak voor de Vijftig Bunder. Niesco 
is inmiddels 68 jaar en is geboren in het huis waar wij 
nu wonen aan de Haasakkers. Met andere woorden, hij 
woont zijn hele leven al in Midlaren. In de jaren tachtig 
kregen Martha en Niesco een relatie en kwam Martha 
ook in Midlaren wonen.

We zitten buiten aan de picknicktafel (27 maart en het is 
18 graden, dat is alvast anders dan vroeger) en kijken uit 
over de weilanden achter hun huis richting Huttenweg. Er 
staat een groepje reeën te grazen en Niesco steekt gelijk 
van wal over het onderwerp wat hem na aan het hart ligt: 
de natuur en het wild dat er  leeft. 

Toen Niesco jong was waren de weilanden en akkers veel 
kleinschaliger om de boerderijen heen verdeeld. Iedere 
boerderij die je nu nog in Midlaren ziet was destijds 
daadwerkelijk een boerderij van een klein boertje. Er 
waren geen grote maaiers en bemesters, geen horden 
mensen die in het bos kwamen wandelen in het weekend 
en was er veel meer rust en ruimte voor het wild.  Als je 
wilde wandelen in het bos moest je een kaartje kopen 
(25 cent) bij het boswachtershuis aan de Duinweg. Had 
je geen kaartje dan werd je verzocht te vertrekken! 

Aan de andere kant was het zo dat tot in de jaren zestig 
het gebied rondom de Vijftig Bunder in de zomer volgezet 
werd met tenthuisjes. Stel het je eens voor: dat prachtige 

gebied omzoomd door witte tenten! Deze moesten in de 
winter weer afgebroken worden maar 's zomers gaf dit 
veel lawaai en onrust. Gelukkig kwam daar een eind aan 
toen al die huisjes verplaatst werden naar de campings 
aan de Tienelsweg. Natuurmonumenten, eigenaar van 
de Vijftig Bunder, verbood kamperen aldaar en de rust 
keerde weer en het werd het mooie natuurgebied dat het 
nu nog steeds is.

In de jaren zeventig kwam er de ruilverkaveling waardoor 
er grotere stukken land aan elkaar ontstonden. Het 
gevolg hiervan was natuurlijk wel dat de boeren één voor 
één uit Midlaren verdwenen en de ‘import’ ervoor terug 
kwam. 
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Hiermee veranderde ook langzaam de samenhorigheid 
in het dorp. De boeren hadden elkaar immers allemaal 
nodig en er was niet alleen veel noaberschap maar er 
bestonden ook veel verenigingen waar men elkaar trof. Na 
de oorlog ontstonden verenigingen als toneelvereniging 
TOMI, nee niet Toneelvereniging Midlaren maar ‘Toch 
Opgericht Met Inspanning’. Jaren en jaren speelden ze 
een keer per jaar een klucht totdat er geen regisseur 
meer was en er langzamerhand steeds meer mensen 
vertrokken. De laatste jaren speelden ze nog eenakters 
maar meer dan de helft van de spelers woonde helemaal 
niet meer in Midlaren. Op 4 april 2017 viel het doek voor 
het laatst, volgens de overlevering moeten er nog ergens 
decorstukken en lampen liggen. Natuurlijk had je ook de 
ijsvereniging. Die kennen we nu nog steeds, maar er 
was ook een  VVV (Vereniging Voor Volksvermaken). Zij 
organiseerden allerlei activiteiten voor het dorp. Niesco 
herinnert zich als kind de jaarlijkse kermis op het Brinkje 
tegenover La Vita è Bella met een schiettent en een 
heuse zweefmolen! Martha staat het neutenschaiten 
en paaseieren zoeken nog helder voor de geest. Bij de 
Bloemert en bij Meerzicht onder bezielende leiding van 
Jan Moesker. Ook was er jaarlijks een autocross op de 
ijsbaan totdat er zoveel weerstand tegen was (het hele 
veld werd werkelijk aan gort gereden en een lawaaiiii!!!) 
dat het in het jaar 2000 werd opgeheven. En natuurlijk 
was er van oudsher de naaikrans die later overging in 
de Vrouwenvereniging (1951). Ze organiseerden reisjes 
en fietstochten maar ook daar slonk het ledenaantal en 
woonde de helft in Zuidlaren in plaats van in Midlaren. 
Een aantal jaren geleden kwam ook hier een einde aan. 

Dit zijn natuurlijk geen onbekende fenomenen in de 
maatschappij. In het verleden droegen de boeren de 
verenigingen maar met het verdwijnen van de boeren 
en de komst van de importers en het individualisme 
zijn overal vele verenigingen ter ziele gegaan. In de 
jaren tachtig ontstond er blijkbaar toch weer behoefte 
om samen dingen te gaan doen en zo kwamen de 
dorpsfeesten in Midlaren waarbij de verschillende 
straten of delen van straten werden ingedeeld in 
wijken die deelnamen als teams aan de festiviteiten. 
We (her)kennen ze nu nog bij het volleybaltoernooi en 
bij de bezorging van de Kabinetten, dit gaat ook per 
wijk! Ook de wijken zelf hadden feesten en BBQ’s en 
hier en daar gebeurt dit nog steeds. Gelukkig bestaat 
de Dorpsfeestcommissie nog steeds en is er later de 
sportveldcommissie bijgekomen om activiteiten op het 
sportveld te organiseren. En Dorpsbelangen is natuurlijk 
van alle tijden, Niesco heeft er zelf jaren in gezeten. Hij 
bemerkt dan ook dat oude thema’s opnieuw terugkomen; 
te hard rijden op de Groningerstraat en de Tolhuisweg, 
de afwatering enzovoort. 

Een vereniging die ook nog bestaat en maar weinig 
mensen kennen is de Jachtveldcommissie. Deze 
commissie is na de oorlog opgericht en heeft als doel 
‘schade en beheer’ van het wild. Ze willen schade door 
bijvoorbeeld kraaien voorkomen en een evenwicht 
behouden in het aantal wilde dieren die op een 
bepaald stuk leven. De voorzitter van deze vereniging 
is Rias Kanon, Henk Schuiling is penningmeester en 

jawel Niesco is secretaris. De werkwijze is als volgt: 
de ‘ingelanden’ (mensen die een stuk land in het dorp 
hebben), kunnen hun land inbrengen en dat wordt dan 
door het bestuur verhuurd voor 6 jaar aan jagers in de 
omgeving. In vroegere tijden waren dat enorm gezellige 
vergaderavonden die in café de Hunebedden (het huidige 
La Vita è Bella) werden gehouden. Al die kleine boertjes 
kwamen natuurlijk en na afloop kreeg je een vleespakket 
aangeboden door slager Koers, waar vind je dat nog? In 
de huidige tijd gaat dit nog steeds zo maar komt er maar 
een man of tien op af en dan ook nog met name boeren/
grondbezitters van buitenaf. En nee, geen vleespakket 
meer van Geert Koers ...

Zo valt er al keuvelend heel veel te vertellen over hoe het 
er vroeger aan toe ging en hebben we nog lang niet alles 
besproken. Maar het meest belangrijke is dat Niesco met 
verve benadrukt dat het belangrijk is om NIET door de 
weilanden te wandelen of je hond er los te laten lopen. 
En blijf ook in het bos op de paden en laat je hond niet 
los dollen in het bos. Dat verstoort de rust voor de reeën, 
hazen en de andere dieren; ze kunnen hun hol of jongen 
verlaten in de angstvlucht en er zijn er nog maar zo 
weinig in het wild …

Anneke Grootoonk

STORMSchaDE

Niet alleen het ooievaarsnest was niet tegen de 
noordwesterstorm in februari opgewassen, ook deze 
conifeer aan de Westertseweg moest het ontgelden. 
Wat weer het einde betekende van de auto van Margreet 
Boer. Margreet schrijft: 'we hebben de jaarringen geteld, 
de conifeer is 50 jaar oud. Het hout is naar de zagerij 
gegaan om gebruikshout van te maken.' Dus toch een 
nieuw leven voor de boom.
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kEIk!MIDLaREN, DE kUNST-
EN TUINENROUTE VaN 
MIDLaREN, IS ER WEER IN 
2022! 

Voor de komende Keik!Midlaren hebben we weer 
een prachtige, diverse en kunstzinnige route kunnen 
samenstellen.
Er doen veertien kunstenaars uit het dorp mee met 
allerlei verschillende kunsten en dan tellen we de 
kinderen die een eigen pop-up expositie hebben, nog 
niet eens mee. Hiernaast zijn er nog vijf kunstenaars 
van buitenaf om diversiteit in de kunst te creëren. Zo is 
er op één van de lokaties op zondag een zangduet door 
Joost en Carolien, zijn er schilderijen te bewonderen 
van vele ‘Midlaarder Ladies’, zijn er beelden, glaskunst 
en foto’s. Dit allemaal verdeeld over negen verschillende 
mooie lokaties van de Groningerstraat tot en met een 
rondje Haasakkers, een prachtige route om te wandelen 
of te fietsen. Willem Knottenbelt, ex-Midlaarder, stelt zich 
in dit Kabinet alvast voor en geeft een voorproefje van 
zijn kunst.

Mocht je je nog niet hebben opgegeven en toch mee 
willen doen dan kan dat natuurlijk nog, geef je op via 
keikmidlaren@gmail.com.

Schrijf het alvast in je agenda:
Keik!Midlaren: 25 en 26 juni. 
Op beide dagen is de route geopend van 12 tot 17 uur.

Wij hebben er zin in!
Joost Hurkmans
Ina Huesken
Carolien Berends
Brenda Blaauw
Anneke Grootoonk

VaN kRIEBELBEESTEN EN 
kLEURRIJkE BLOEMEN …
DOE JE MEE?

In het weekend van 25 en 26 juni is Keik!Midlaren 
en hoe leuk zou het zijn als daar ook piepjonge 
kunstenaars aan meedoen. Op zondag 12 
juni organiseert Keik!Midlaren daarom een 
kunstworkshop voor de jeugdige Midlaarders in de 
leeftijd van ongeveer 6 tot 16 jaar.

Tijdens de workshop gaan jullie op avontuur met 
pastelkrijt, houtskool, potloden, verf enzovoort met als 
onderwerp de natuur in Midlaren en omstreken; met de 
zomer in aantocht genoeg prachtige kriebelbeesten en 
kleurrijke bloemen ter inspiratie.

Plezier staat voorop en je tekening of schilderij lukt 
altijd. Tijdens de kunstroute Keik!Midlaren op 25 en 26 
juni mogen jullie je werk tentoonstellen in de pop-up 
expositie.

Marit van de Bijl uit Zuidlaren, kunstenaar en docente, 
zal jullie begeleiden om vanuit je fantasie of juist 
natuurgetrouw te werken. Ook zal ze hierbij aandacht 
besteden aan een aantal technieken. En natuurlijk zorgen 
we met elkaar voor een hoop creativiteit en gezelligheid.  
Om een idee te krijgen wie Marit is, kun je alvast op haar 
website kijken: www.maritsatelier.nl of op Facebook of 
Instagram: maritvandebijl

praktisch
Datum en tijd: 12 juni 2022 van 10-12 uur
Locatie: Stationsweg 37 in Zuidlaren
Begeleiding: Marit van de Bijl en Brenda Blaauw

Opgave via keikmidlaren@gmail.com; geef je naam en 
leeftijd aan ons door. Ook als je vragen hebt mag je ons 
via hetzelfde e-mailadres benaderen! 

Deelname is gratis. We hopen jullie te zien op 12 juni! 

Hartelijke groet namens de werkgroep, 
Joost Hurkmans
Ina Huesken
Carolien Berends
Brenda Blaauw
Anneke Grootoonk

mailto:keikmidlaren%40gmail.com?subject=
mailto:keikmidlaren%40gmail.com?subject=
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aLVaST EEN kEIkJE ...

Voorafgaand aan Keik!Midlaren willen we om in de 
sfeer te komen alvast wat kunstenaars aan jullie 
voorstellen en klein Keikje van hun werk geven. 

Willem knottenbelt
Nadat ik in 2017 door een hartstilstand het aardse 
bestaan bijna had verlaten veranderde er veel. In 2018 
verliet ik het mooie Midlaren (met pijn in mijn hart) voor 
een nieuw bestaan aan de kust, in Wijk aan Zee. In 
oktober 2020 besloot ik, een aantal illusies armer en 
een tas met levenswijsheid rijker, terug te gaan naar 
mijn geliefde Noorden en heb ik samen met mijn hond 
Coen in Groningen een nieuwe plek gevonden. Een Tiny 
House, in het Westpark aan de rand van de stad, wat ik 
met mijn zoon Jip en met hulp van Midlaardenaar Jos 
Hogenbirk mijn huisje heb gebouwd. Hier is een dorpje 
van 24 kleine huisjes ontstaan midden in de groene zone 
tussen Hoogkerk en de Held met veel aandacht voor de 
natuur en ecologie van het gebied. We kunnen hier in 
ieder geval 10 jaar blijven wonen.

Weer terug in Groningen heb ik mijn lessen opgepakt 
bij Antje Veldstra (www.antje-veldstra.nl). Zij geeft les in 
houtdrukken. Mijn houtdrukken wil ik tijdens Keik!Midlaren 
exposeren. Daarnaast heb ik ook een serie collages met 
het thema 'Ritme' gemaakt, die ik graag wil laten zien. 
Ik mag mijn werk exposeren bij Bouke en Jan aan de 
Schutsweg en zie ernaar uit om jullie met KeiK te zien.

Mijn (meestal) abstracte werk ontstaat op het snijpunt 
tussen stilte en gedachte. Een leeg papier een eerste 
streek hierop weerspiegelt het idee en roept nieuwe 
ideeën op, vaak associatief zoals gedachten komen en 
gaan in meditatie. Soms ook is een vooropgezet idee of 
concept aanleiding voor een werk. Het geeft een kader 
waarin het werk kan ontstaan, daarin bestaat dan weer 
de vrijheid van het experiment. Materiaal, kleur, contrast, 
harmonie.

Het leuke is het vastleggen van een 'zicht' op de realiteit, 
dat dieper gaat dan 'op het eerste gezicht'. Het zoekt als 
het ware de lagen daaronder. Het uitdiepen van een idee 
heb ik bijvoorbeeld gedaan in mijn Instagram-account 
(open.atelier.thetree) over de boom in Midlaren. De 
eenzame boom in het weiland naast Joke en Cees aan 
de Tolhuisweg. Hiervan heb ik elke week van het jaar 
een foto gemaakt. Maar ook close-ups, een schilderij, 
collages en uitvoeringen in zeefdruk en houtdruk.

www.antje-veldstra.nl
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hOE STEMDE MIDLaREN 
VOOR DE gEMEENTERaaD?

Op 16 maart is Midlaren naar de stembus geweest om 
z’n invloed op de samenstelling van de gemeenteraad 
van Tynaarlo uit te oefenen. 193 mensen zijn 
naar het stembureau gekomen. Dat leidt tot een 
opkomstpercentage van 63%, dat is 2% hoger dan het 
gemeentelijke gemiddelde. Van de uitgebrachte stemmen 
waren er 2 ongeldig en 2 blanco. Op de stembiljetten 
stond nog de blanco Lijst 10, inmiddels heet de partij 
Tynaarlo Nu.

In onderstaand grafiekje is het aantal in Midlaren 
uitgebrachte stemmen (in procenten) te zien in 
vergelijking met de totale gemeente. Daar waar in de 
hele gemeente Leefbaar Tynaarlo de meeste stemmen 
kreeg, is dat in Midlaren D66. De verschillen zijn over 
het algemeen klein; D66 en CU scoren bij ons gunstiger 
dan gemeentelijk. De nieuwe partij Tynaarlo Nu heeft 
in Midlaren daarentegen beduidend minder stemmen 
gekregen in vergelijking met het gemeentelijk beeld. 
Bij ons heeft niemand op Gemeentebelangen Tynaarlo 
gestemd. 

In de gemeente Tynaarlo hebben nu 7 vrouwen van 
de in totaal 23 leden zetting in de raad, dat is 30%. 
Hiermee ‘scoren’ we lager dan het landelijk gemiddelde 
van 37%. Dit kan natuurlijk nog veranderen als de 
nieuwe wethouders worden benoemd, waardoor andere 
mensen van de lijst alsnog in de gemeenteraad komen. 
Er zijn in de gemeente Tynaarlo geen vrouwen door 
voorkeursstemmen in de raad gekomen.

DE cOLUMN VaN ROOS

Het kan niemand ontgaan zijn: de Groningerstraat, mijn 
straat, heeft een metamorfose ondergaan. Als je in je 
biologieboek zoekt blijkt dat er twee soorten metamorfose 
zijn: de volledige metamorfose en de gedeeltelijke 
metamorfose. Bij een volledige metamorfose verandert 
een dier compleet: bijvoorbeeld van een rups in een 
vlinder. Of van een kikkervisje in een kikker. Een 
voorbeeld van de gedeeltelijke gedaanteverwisseling is 
het vervellen van de kreeft. Ook interessant, maar toch 
een stapje lager op de ladder van de wonderen der 
natuur. 

Het behoeft geen toelichting, dat in geval van de 
aanpassingen aan de Groningerstraat sprake is van 
een gedeeltelijke metamorfose. Een mini-metamorfose 
wellicht. Het is dan ook de uitkomst van enerzijds de 
dringende wens van veel inwoners om (eindelijk) eens 
iets te doen aan de verkeersoverlast in combinatie met 
politieke druk vanuit sommige partijen (hulde D66!). 
Anderzijds heerst bij de gemeentelijke regeerders een 
chronische angst voor geldtekort (in 2019 en 2020 hield 
de gemeente respectievelijk 5 en 7 miljoen euro over). 
Dus was er wel de wens om te veranderen maar niet 
de politieke wil het geld daarvoor beschikbaar te stellen 
en te doen zoals het hoort: grondige herinrichting met 
nieuwe bestrating, mooi straatmeubilair, aangepaste 
verlichting en een doelmatig vormgegeven voetpad. 
Noodgedwongen is gekozen voor een uitvoering met 
minimale middelen.

Elders in dit Kabinet worden de maatregelen en de 
effecten daarvan nog eens op een rij gezet. Sluiting van 
het fietspad riep de meeste weerstand op. Openlijke 
weerstand in de vorm van bezwaarschriften bij de 
gemeente. Stiekeme weerstand in de vorm van een 
roeptoetercampagne op diverse sociale media. Jammer 
genoeg schitterden de tegenstanders door afwezigheid 
op de inspraakmomenten die door de vereniging 
Dorpsbelangen werden georganiseerd.

Toch ben ik blij dat er wel is doorgepakt. Beschouw 
het als een eerste belangrijke stap op weg naar een 
leefbaarder straat en daarmee een leefbaarder dorp. 
Het is nu al ondenkbaar dat de huidige maatregelen 
ongedaan gemaakt worden. Veeleer moeten we het zien 
als een (meerjaren-)project dat om verdere aanpassing, 
verbetering en fine-tuning vraagt.

Nu nog even afwachten hoe de toekomstige fietssnelweg 
tussen Zuidlaren en Groningen ingepast gaat worden in 
het straatbeeld.





Lieve kinderen 
van MidLaren!

Ik ben sinds kort in Midlaren terechtgekomen. Ik wil 
graag snel met alle kinderen in de basisschoolleeftijd 
in Midlaren én met het dorp Midlaren kennismaken. 
Graag beleef ik met ieder van jullie gedurende een 
korte periode van ongeveer een week leuke dingen in 
en rondom Midlaren. Ik zou bijvoorbeeld graag jouw 
favoriete plek in het dorp Midlaren willen zien. Het 
zou leuk zijn als jij (misschien samen met je vader of 
moeder) een verslagje over onze belevenissen wilt 
schrijven voor het Midlaarder Kabinet. Ik vind op de 
foto gaan erg leuk, dus misschien kun jij ook een paar 
foto's aan je verhaaltje toevoegen?

Maar eerst moet een klein probleempje opgelost 
worden ... ik heb namelijk geen naam!

Ik zou het leuk vinden als jullie allemaal een naam 
voor mij bedenken. Je mag jouw voorstel voor een 
naam in een gesloten envelop in de brievenbus van 
Tolhuisweg 10 doen. Wil jij op de envelop zetten: “Mid-
laarder beer”? Vergeet niet om jouw naam en adres 
te vermelden bij de voorgestelde naam.

Graag inleveren vóór 1 juni.

Het kind met de leukste, origineelste naam mag als 
eerste voor mij zorgen! Vervolgens mag dit kind zelf 
kiezen wie daarna voor mij mag zorgen.


