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dorpsfeest@midlaren.net			Tolhuisweg 21
					9475 PD Midlaren
WhatsApp-groep				Aanmelden via
Midlaren Preventief			poppema@redcow.nl
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Esther Vos
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Dhr. N. Loeröp
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Natuur- en milieuwerkgroep Midlaren
Dhr. E. Veenstra
050-4096053				Tolhuisweg 27
					9475 PD Midlaren
Burenhulp Midlaren			
Henk Harbers
					050-4095316
					h.harbers@rug.nl
Midlaren in Zicht				
Carla Engelsman
					06-31926634
Natuurplatform Drentsche Aa		
Dhr. Ph. Boucher
050-4092837				Haasakkers 3
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl
9475 PJ Midlaren
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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
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Sportveldcommissie			Jos Hogenbirk
joshogenbirk@hetnet.nl			06-27014310

Kopij

Dorpsmail

De deadline voor het volgende nummer
is 2 oktober.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

Oud papier
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.

Website: www.midlaren.net

vrijdag 6 augustus
vrijdag 7 oktober
Zelf brengen bij De Bloemert. De container
staat er vanaf vrijdag ca. 16 uur. Volle
dozen, goed stapelen.

VOORWOORD

Agenda

Weer een goedgevuld Kabinet. Uiteraard aandacht voor
Keik!Midlaren. Wat een feest. Prachtige kunst, zorgvuldig
tentoongesteld, veel bezoekers en prachtig weer. Een
opsteker, zo’n evenement.
Ook een opsteker, de werkgroep burenhulp die eigenlijk
niet echt nodig is, omdat we al goed voor elkaar zorgen.
Er is een helder verhaal over waar Dorpsbelangen zich
voor inzet, een update over de verkeerssituatie op de
Groningerstraat en informatie over het openbaar vervoer.

Dorpsactiviteiten

Verder een aansporing eens te kijken op onze website
naar de Landschapsbiografie. Een schat aan informatie
over hoe het landschap in Midlaren is veranderd in de
loop der jaren. En goed nieuws: er komt een vervolg op
Midlaren in Zicht.

3 september
Dorpsbarbecue
10 september
Volleybaltoernooi
Sportveld, 16.00 uur

Te doen in de omgeving
24 april t/m 23 oktober 2022
Buitenplaats Eelde
Ogentroost – Uit de kunstcollectie van het UMCG

Nog meer goed nieuws: Beer de beer (de enige juiste
naam toch?) heeft het uitstekend naar zijn zin in Midlaren.
En uiteraard zijn er weer een paar jonge Midlaarders die
aan het eind van de examens de vlag konden uithangen!

30 juni t/m 27 juli
Wilma’s Erf, Zuidveld 16 Onnen
Toneelgroep Jan Vos- Grond
https://toneelgroepjanvos.nl/

We hebben helaas ook droevig nieuws, Titie Tinge,
geboren en getogen in Midlaren is op 1 juli overleden.
Toon heeft een mooie afscheidstekst geschreven.

9, 10, 16 en 17 juli matinee
Openluchttheater Borger
Het geheim van Hunsow
https://www.openluchttheater-borger.nl/

Last but not least, de column van Roos die dit keer een
oproep doet.

25 augustus
Informatiebijeenkomst over inrichting Noordma

Veel leesplezier en we wensen iedereen een fijne zomer!
2 september
Zeijen, Zalencentrum Hingstman
Toneelgroep E poi, Hoge nood
https://www.epoi.org/

De redactie

9 september
Spijkerboor, Het Keerpunt
Toneelgroep E poi, Hoge nood
https://www.epoi.org/
24 september
Rieshoek, Streekproductenmarkt

De dieren van Titie
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Burenhulp Midlaren
Om wat meer bekendheid te geven aan de verschillende
commissies of werkgroepen in het dorp, wordt er iedere
keer een groep gevraagd iets meer te vertellen over het
hoe en wat. Deze keer spreek ik met Henk Harbers als
contactpersoon van de werkgroep Burenhulp Midlaren.

manier toch haar trouwe kameraad kon houden! Er zijn
buren die ervoor zorgen dat hun buurman een paar keer
per week warm eten krijgt als het hem zelf niet lukt om
dat voor elkaar te krijgen en zo zijn er meer voorbeelden.
Het gaat er vooral om dat je oog hebt voor de mensen om
je heen. En Henk benadrukt dat als je het idee hebt dat
je buurman of vrouw wel wat hulp zou kunnen gebruiken,
overleg dan met hem of haar en laat het weten aan de
werkgroep. Zij kunnen contact leggen, de ‘eerste hulp’
bieden en waar nodig de vervolgstappen inzetten. Neem
gerust contact op met Henk Harbers: 050-4093714
Anneke Grootoonk

Over het ontstaan vertelt hij dat hij vaak met Toon van
der Hammen had zitten filosoferen over hoe je het
zogenoemde noaberschap nog wat structureler vorm
zou kunnen geven voor het geval dat nodig zou zijn.
Natuurlijk hoop dat je het niet nodig is omdat buren
elkaar vanzelfsprekend helpen maar er zijn altijd mensen
die wat meer achteraf wonen of geïsoleerd leven.
Henk had eens in een Duitse krant gelezen gelezen hoe
ze daar in een dorp een soort puntensysteem hadden; je
kon voor je pensioen punten verdienen door je in te zetten
voor de medebewoners die je dan ná je pensioenleeftijd
kon verzilveren als je zelf hulp nodig had. Dat was wellicht
een beetje overdreven en bovendien teveel administratie
maar de gedachte was goed; voor elkaar, door elkaar.
Toon en Henk staken hun licht eens op in Wapserveen
waar het noaberschap ook goed wordt vormgegeven.
Ze hebben samen de werkgroep Burenhulp Midlaren
opgericht aangevuld met Itie Hoving zodat ook iemand
van de Groningerstraat laagdrempelig benaderbaar zou
zijn. Ze dachten na over de missie van de werkgroep en
kwamen erop uit dat het vooral gaat om incidentele en
kortdurende hulp voor als iemand plotseling hulp nodig
heeft door omstandigheden. Er werd een oproep voor
vrijwilligers uit het dorp gedaan en contact gezocht met
het WIJ-team van de gemeente om zo mensen via het
reguliere circuit verder te kunnen helpen als dat nodig is.
Er is een lijst van 20 vrijwilligers die onder andere ook in
de zorg werken en dus de wegen weten te bewandelen
als het gaat om langduriger hulp.
Tot nog toe zijn er eigenlijk maar erg weinig vragen
geweest die de werkgroep bereikt hebben en dat is
eigenlijk een heel goed teken! Het klassieke noaberschap
pakt samen de hulpvraag van de buren op. En dat
gebeurt best veel blijkt als we het er zo over hebben.
Natuurlijk het uitlaten van de hond door de overbuurman
werd zeer gewaardeerd door mijzelf (overigens geen
kortdurende hulp maar jarenlang noaberschap) maar er
waren complete uitlaatschema’s voor de hond van een
buurvrouw die niet meer goed ter been was en op deze
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Midlaren voor
Oekraïense
vluchtelingen
Verslag van de inloopavond op 25 april 2022 in de
Rieshoek, Noordlaren en vervolg.

Op 25 april was er een inloopavond om te horen of
bewoners van Midlaren iets zouden willen betekenen
voor eventuele Oekraïense vluchtelingen.
Aanleiding voor de avond was dat een aantal dorpelingen
erover dachten om hun gastenverblijf ter beschikking te
stellen voor deze mensen in nood maar dat niet alleen
zouden kunnen doen doordat ze zelf overdag aan het
werk zijn. In samenwerking met Dorpsbelangen werd de
avond georganiseerd.
De avond zelf was een succes. Er waren rond de 15
inwoners van Midlaren en via de mail waren er ook
een tiental reacties van mensen binnengekomen die
hun medewerking toezegden. De bedoeling van de
bijeenkomst was verder om ervaringen te delen en te
kijken of er groepjes geformeerd konden worden met
verschillende aandachtspunten: kleding en spullen,
regelen praktische zaken, school/werk, onderdak en
financiën. Een ieder gaf aan wat hij of zij wilde of kon
doen en dat heeft een mooie lijst gegeven van diverse
vormen van medewerking en samenwerking. Ook werden
er ervaringen gedeeld die er al zijn opgedaan met het
opvangen van de vluchtelingen. Daaruit kwam duidelijk
naar voren dat je goede afspraken moet maken en het
toch wel complexer is dan je in eerste instantie denkt of
hoopt. Des te belangrijker om het via een organisatie als
Takecarebnb te laten lopen.
Inmiddels is deze avond alweer meer dan twee
maanden geleden en er is nog geen vervolgactie
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geweest. Of beter gezegd, er heeft nog geen actie uit
hoeven volgen. Een van de initiatiefnemers heeft zich al
begin maart aangemeld bij Takecarebnb, de organisatie
die de matching en plaatsing van de vluchtelingen doet
(overigens niet alleen van Oekraïense vluchtelingen). Zij
geven wekelijks een update per mail en geven aan dat
alle Oekraïense vluchtelingen een dak boven hun hoofd
hebben. Alleen als er vluchtelingen zijn die zelf de wens
hebben om bij een particulier te verblijven dan zal er een
vraag komen. In de gemeente Tynaarlo is het zo dat de
vluchtelingen op twee vakantieparken verblijven in een
eigen onderkomen. De vraag naar particuliere opvang
zal voor deze mensen waarschijnlijk minder groot zijn
dan wanneer ze met een groep in een sporthal of iets
dergelijks zouden verblijven.

Carine Vinkenvleugel van de Tolhuisweg is geslaagd
voor havo. Ook Carine zat op het Harens Lyceum. En
daar blijft ze ook nog even op want ze gaat vwo doen.
Wat Carine daarna wil studeren weet ze nog niet,
misschien iets met scheikunde maar vooral niet in de
zorg. Wat haar wel heel leuk lijkt, is om een studie in het
buitenland te doen. Ze volgt al het Cambridge certificate
programma, waarmee ze in Engeland kan gaan studeren.

Vervolg
Op dit moment kunnen we vanuit Midlaren dus nog
niets concreets gaan doen omdat het de vraag is of er
überhaupt vluchtelingen zullen (gaan) komen. Maar de
draagkracht in het dorp lijkt zeker voldoende aanwezig
en dat was voor nu al een zeer positieve ervaring. Als
de situatie verandert dan wordt opnieuw gekeken wat er
mogelijk is. Tot die tijd is het alleen maar goed dat het
niet nodig lijkt te zijn!
Anneke Grootoonk

Geslaagd!
Nadat de uitslag van de eindexamens 2022 bekend was
geworden, kon ook in Midlaren de vlag uit.
Elsje Kuiper van de Groningerstraat is geslaagd voor
mavo, TL4. Elsje zat op het Harens Lyceum, wat ze
een heel leuke school vond. Mooi en ruim en alles echt
goed geregeld daar, vindt ze. Wat Elsje betreft dus een
aanrader, dat Harens Lyceum.
Elsje gaat door naar de Tweetalige Hotelschool in
Groningen. Daar leer je van alles over de bedrijfsmatige
kant van hotels maar ook van andersoortige
ondernemingen.

Ruben Kanon van de Groningerstraat slaagde voor havo.
Hij zat op het Maartenscollege, en daar blijft hij nog even
want ook hij gaat door met vwo. Dat geeft hem mooi de
tijd om te bedenken wat hij daarna wil gaan doen, met
zijn E & M profiel met als extra vak nog Duits, want op
het vwo doe je in meer vakken examen. Dus moet Ruben
in de zomervakantie wel af en toe een Duits lesboek
inkijken.
Ook bij Ruben thuis ging de tas aan de vlaggenmast,
maar dan zonder Ruben, want die vierde toen al vakantie
op Kreta.

Gefeliciteerd allemaal!
Beniet Kolkman
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Elk baasje en huisdier is uniek. Met ons team
proberen we u en uw dier zo goed mogelijk te helpen.
Praktijk geopend:
maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur
Apotheek geopend:
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.00 uur

www.dierenartsenpraktijkdehondsrug.nl

Van de vereniging
dorpsbelangen Midlaren
In deze rubriek lees je wat de vereniging
Dorpsbelangen doet en bereikt.
Sinds april organiseerden we twee openbare
bijeenkomsten. Een samen met het Kabinet voor
alle Midlaarder clubs en initiatieven en een voor alle
bewoners om onze koers voor de komende drie jaar
af te stemmen. Dat was tevens een zomerborrel op
het terras van Meerzicht. Maar natuurlijk staken we
ook weer veel energie in de verkeersperikelen.
Het was fijn om elkaar te ontmoeten en samen te praten
over wat het wonen in dit dorp nog prettiger kan maken.
Tijdens de meeting voor clubs en initiatieven op 12
mei werd al zichtbaar hoe actief we zijn: ijsvereniging,
sportveldgroep, feestcommissie, kunstroute, burenhulp
- met als nieuwe initiatiefgroep hulp aan de Oekraïne en diverse clubs die zich bezighouden met de omgeving
zoals Midlaren in zicht, jachtveld, de boermarke, het
natuurplatform, bermen, bomen en uilen. De missie die
we meekregen: probeer meer samenhang te brengen
zodat we elkaar kunnen stimuleren. En organiseer
jaarlijks een meeting voor clubs, dat helpt enorm. De
nieuwe redactie van het Kabinet en Dorpsbelangen
pakken dat op.
In het interne constituerende beraad van het bestuur
dat op 24 mei plaatsvond werd de focus voor de
komende jaren helderder: de onderlinge verbinding in
het dorp versterken, samen kijken of we duurzamer
kunnen leven en zoeken naar wegen om onze
woonomgeving te verbeteren. Hilde presenteerde deze
drie hoofdlijnen bij de zomerborrel en kreeg daarvoor
brede steun van de dorpelingen.
Verbinding en communicatie
We gaan onderzoeken of er animo is om het
fenomeen ‘wijkhoofd’ nieuw leven in te blazen. Voor
de bestuursvergadering van 28 juli zijn de bekende
wijkhoofden uitgenodigd. Ook verkennen we of er
ergens in het dorp ‘een eigen dak’ voor Midlaarder
clubs gevonden kan worden. Scouting bouwt een nieuw
onderkomen waar we mogelijk kunnen ‘inwonen’. Zaken
als burenhulp en AED worden gesteund waar mogelijk.

deelnemers aan Keik! Midlaren kun je er nazoeken.
We zullen een app-groep maken met informatie
over het dorp. Dat worden eenzijdige meldingen: dit
weekend oud papier, morgen zomerborrel etc. Er
komt geen ruimte voor debat. Het vergt nogal wat om
alle dorpelingen in een app te krijgen, hun privacy
te waarborgen en de mogelijkheid te bieden om je
af te melden. We zoeken nog een vrijwilliger voor de
uitvoering.
Duurzaamheid
Dit najaar organiseren we een informatieve bijeenkomst
over energiemaatregelen. We hopen daar ook te horen
waarin Midlaarders samen willen optrekken en wat aan
de bewoners individueel blijft. Daaruit vloeit voort welke
rol er voor Dorpsbelangen is.
Woonomgeving
Hoe kijken dorpelingen tegen hun leefomgeving
aan en waar kan de kwaliteit omhoog? ‘Midlaren in
zicht’ heeft dat dit voorjaar tijdens een fietstocht met
twintig bewoners verkend en uit een vervolgenquête
is een lijst met concrete projecten gekomen waar
draagvlak voor is in het dorp. Met grondbezitters en
andere belangstellenden werken we daaraan verder
en we hopen en verwachten dat volgend jaar het dorp
bloemrijker en gastvrijer voor wilde dieren zal zijn.
Verkeer
De auto’s in de Groningerstraat rijden vaak
langzamer, maar de verandering is nog niet goed
genoeg. Dorpsbelangen is bij de hoorzitting geweest
waar vier Midlaarders bezwaar maakten tegen de
verkeersmaatregel. We treden met hen en de gemeente
in overleg over aanpassingen zodat de situatie verder
kan verbeteren. Naast aanpassing van de weg gaat
het natuurlijk ook over gedrag. Dus blijf het goede
voorbeeld geven en rij langzaam in je eigen dorp!
Ledenzaken
We hebben de administratie geactualiseerd en Robert
Mulder houdt het bij. Dus meld wijzigingen onvervaard.
We gaan nieuwe inwoners persoonlijk bezoeken en
natuurlijk worden ze voorgesteld in het Midlaarder
Kabinet.
Dat was voor dit moment het nieuws van het bestuur
van Dorpsbelangen.
Hilde van Ree (voorzitter), Ineke Noordhoff (secretaris),
Robert Mulder (penningmeester), Anneloes Stoetman
en Rik Timmer. bestuur.dorpsbelangen@midlaren.net
Zoals vorige keer beloofd met een foto van het team.

Goed nieuws: er is een nieuwe webmaster
gevonden. Dat betekent dat de site levendiger en
misschien zelfs anders wordt. In elk geval is er nu de
Landschapsbiografie over Midlaren te lezen en ook de
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Verkeersmaatregelen
Groningerstraat

3.

Voor een deel van de Groningerstraat heeft de
gemeente Tynaarlo, op verzoek van Dorpsbelangen
Midlaren, het fietspad opgeheven en dat gedeelte
aangewezen als voetpad. Daarvoor is een
verkeersbesluit nodig en tegen een dergelijk besluit
kun je bezwaar maken. En dat is dan ook wat in totaal
24 mensen hebben gedaan. Van die 24 kwamen
er 4 uit Midlaren. Die bezwaren komen terecht bij
de commissie Bezwaarschriften van de gemeente,
die de bezwaren beoordeelt. De commissie houdt
bovendien een hoorzitting, waar de bezwaarmakers
hun bezwaar kunnen toelichten. Op 17 mei jl. vond die
hoorzitting plaats, waarbij een belangrijk deel van de
bezwaarmakers aanwezig was. Ook Dorpsbelangen
Midlaren was aanwezig. Alleen de 4 bezwaarmakers
uit Midlaren werden ontvankelijk verklaard. Eén van
de bezwaarmakers uit Midlaren was niet zozeer tegen
de maatregelen, maar vond dat die beter moesten
worden uitgevoerd, iets waar zowel Dorpsbelangen
en gemeente zich ook in konden vinden. Kort geleden
hebben wij het advies van de commissie ontvangen
waarin stond dat het verkeersbesluit in stand kon
worden gehouden. Belangrijkste redenen daarvoor
waren de positieve adviezen van VVN en de politie
en het zorgvuldige proces dat Dorpsbelangen samen
met de gemeente had gevoerd. Tot zover het formele
bericht.
Nadat het advies van de commissie bekend was
gemaakt, heeft Dorpsbelangen weer overleg gevoerd
met de gemeente en zijn we weer ter plaatse
gaan kijken. We hebben hiervoor ook één van de
bezwaarmakers uitgenodigd, maar die bleek helaas
verhinderd. Op zich zijn we verheugd dat het aantal
fietsers op de rijbaan blijft toenemen, hoewel er nog
steeds fietsers op het fietspad rijden. Voor zover wij
weten hebben er tot nu toe geen incidenten met fietsers
op de rijbaan plaatsgevonden. Toch zijn we nog niet
tevreden en ook uit het dorp horen we nog dat er een
tandje bij moet. Daarom hebben we met de gemeente
het volgende afgesproken:
1.

Bij de overgang van het fietspad naar de rijbaan
vanuit Zuidlaren: verwijderen bord ‘einde fietspad’
om verwarring tegen te gaan, plaatsen bord ‘fietsers
naar de rijbaan’, de onderbroken gebogen lijn
vervangen door doorgetrokken gebogen lijn, een
groot vlak achter die gebogen lijn groen (graskleur)
maken om op die manier de verandering van de
status van het pad te benadrukken. Vooralsnog
hier geen schaarhekjes plaatsen om te voorkomen
dat mensen er onbewust tegenaan rijden; mensen
blijken vooral hier nog gedachteloos het pad te
volgen. Voorts lantarenpaal bijplaatsen tussen de
twee fietsdoorsteekjes om het bij donker goed
zichtbaar te maken.
2. De eerste bloembak (vanuit de richting Zuidlaren)
vervangen door een bloembak van 1,5 meter
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4.

5.

6.
7.
8.

breedte om de doorrijdbreedte naar 4,5 meter te
brengen (die is nu te groot).
Een schaarhekje plaatsen op het voetpad
ter hoogte van de fietsoversteek teneinde te
bewerkstelligen dat fietsers vanaf de Esweg het
voetpad niet oprijden.
Een extra bloembak plaatsen in het midden tussen
de bloembakken bij de nieuwbouw en het punt waar
de fietsers op de rijbaan komen bij de bushalte.
Bloembak aan westzijde plaatsen (dus aan de
weilandkant), rekening houdend met de uitritten.
Gezien vanuit de richting Noordlaren, een
schaarhekje plaatsen ter hoogte van het bord
‘voetpad’ zodat fietsers vanaf de Lageweg uit
Noordlaren ook hier naar de rijbaan worden
gestuurd. De schaarhekjes moeten goed opvallen
en er moeten kinderwagens en rolstoelers tussen
door kunnen. De twee ‘scharen’ te zover mogelijk
in elkaar schuiven, zodat er een stevige slalom
ontstaat.
Mogelijk nog voor de bouwvak wordt de definitieve,
reflecterende belijning aangebracht.
We hebben gevraagd of de gele stroken ‘opgefrist’
kunnen worden
Handhaving: motorrijders gaan met name op
mooie avonden weer als vanouds te keer op
de Groningerstraat. De gemeente zal met de
politie overleggen of ze op deze excessen willen
handhaven.

De gemeente Tynaarlo is bezig om in het kader van de
vervanging/verduurzaming van de openbare verlichting
op veel plekken de openbare verlichting te vernieuwen.
We hebben gevraagd de huidige lantarenpalen in het
dorp te vervangen door een wat dorpser type met
aangepaste kleur van de verlichting, zoals bijvoorbeeld
in Noordlaren. Al deze maatregelen moeten er toe
leiden dat de Groningerstraat een dorpser karakter
krijgt wat tot een aangenamer verkeersgedrag zal
leiden.
En een tip: fiets je met z’n tweeën over de
Groningerstraat, blijf dan naast elkaar rijden. Fiets
je er alleen, maak je dan breed en zorg ervoor dat
je goed zichtbaar bent voor de automobilisten. Fiets
bijvoorbeeld op de rand van het geel en zwart en kruip
niet weg in de berm. Je zult zien dat de auto’s dan
rustig aan doen.
Maar dan speelt er nog iets. Misschien al wel 15 jaar
wordt er gepraat over een hoogwaardige fietsroute
tussen Zuidlaren en Groningen. Het gedeelte tussen
Haren en Groningen is al gerealiseerd, maar voor
het gedeelte tussen Zuidlaren en Haren is nog
nooit onderzoek gedaan. Dat gaat nu wel gebeuren.
Binnenkort wordt gestart met een tracéstudie van de
‘doorfietsroute’: wat is de meest geschikte route om
deze hoogwaardige fietsroute langs te leggen. Die
route gaat ongetwijfeld ergens door Midlaren; we zullen
daarom de ontwikkelingen volgen en proberen aan het
planproces deel te nemen.
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Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan
contact op met het bestuur van Dorpsbelangen via
bestuur.dorpsbelangen@midlaren.net.
Rik Timmer

Keik! 2022
Precies de juiste belichting. De zonnestralen worden
iets getemperd door de lichte bewolking, waardoor de
beelden in de tuin van het eerste Keik! adres bij Jan en
Bouke hun gewenste diepte krijgen.
Wat een feest om je met dit weer door het dorp te laten
leiden langs prachtige tuinen en vooral heel veel kunst.
De variatie is groot, beelden, foto’s, objecten, schilderijen, sieraden, gebruiksvoorwerpen. Maar uit alles
spreekt de toewijding waar het mee tot stand is gekomen. Met net zo’n toewijding heeft alles een plaatsje
gekregen in tuinen, ateliers, binnenplaatsjes, pipowagens, schuren.
De route gaat om 12.00 uur open, maar om 13.15 zitten
Cor en Gerry nog reikhalzend uit te kijken naar de
eerste bezoekers. Een half uur later lijkt de dam doorgebroken en komt een constante stroom van kijkers op
gang. Lopend, fietsend of met de auto.
Bij Ina kun je kunstenaars aan het werk zien. Altijd fascinerend om te zien hoe een kunstwerk tot stand komt.
Iemand koos voor het ooievaarsnest als onderwerp, iets
verderop zit een schilder met net zo’n mooi uitzicht op
het nest, maar hij gaat de droogmolen vol wapperend
wasgoed vastleggen op het doek.
Er staat ook een karretje met steekijs! Voor de kinderen,
toch?

Buurt-BBQ
Groningerstraat &
wijkhoofd

De route is duidelijk aangegeven met vlaggen en pijlen,
toch staan mensen uitgebreid op hun plattegrond te
turen en de verkeerde kant op te wijzen. Toeristen in
ons dorp! Wat zo’n kunstroute al niet vermag.

In de pre-coronajaren was het gebruikelijk om voor de
Groningerstraat, het gedeelte ‘Midlaren-city’, een buurtBBQ te organiseren ergens tussen half augustus en half
september. Het was de bedoeling om deze traditie dit
jaar te hervatten, echter inmiddels is gebleken dat voor
zaterdag 3 september a.s. een dorps-BBQ gepland staat.
Aangezien dit wat veel van het goede is, is besloten om
de buurt-BBQ voor de Groningerstraat voor 2022 te
annuleren. We zullen zien hoe dit in de toekomst (weer)
wordt ingevuld.
Verder maak ik van de gelegenheid gebruik om een
oproep te doen aan bewoners die belangstelling hebben
om wijkhoofd te worden voor Groningerstraat ‘Midlarencity’. Ik zal hier namelijk zelf mee stoppen en het zou mooi
zijn als er een opvolger is. Heb je hart voor je eigen buurt
(lief & leed), vind je het leuk om contacten te hebben en
af en toe samen met anderen wat te organiseren, meld je
dan bij mij om het verder af te stemmen. Alvast bedankt!

De aanwezige kunstenaars doen allemaal hun verhaal,
sommigen pas als er naar gevraagd wordt, anderen
geven graag zelf een uitgebreide rondleiding. Verhalen
over heel vroeg opstaan voor het juiste licht, het graven
in archieven naar informatie over een verdronken matroos, over de keuze voor juist dít glasobject omdat het
voor het raam zo mooi het licht vangt.
Na een middag vol schoonheid, mooie verhalen, leuke
mensen, prachtig weer en een biertje in de hand op
Klaas zijn terras, kun je alleen maar heel optimistisch
zijn. Er zijn nog steeds prachtige initiatieven op deze
aardbol. Hulde aan iedereen die meegewerkt heeft aan
Keik!Midlaren.
Tineke van Stipriaan

Daan Noort (daan@dwnoort.nl of 06-51504486)
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Alfred Bakker Makelaars is al meer dan 45 jaar de spil in de
betere woningmarkt in Haren, Groningen en wijde omgeving.
Alfred Bakker Makelaars biedt duidelijk meerwaarde: gedegen
en specialistische kennis van de huizenmarkt en hypotheken,
een uitgebreid lokaal en landelijk netwerk, krachtige
presentaties, oprecht enthousiasme en een grondige aanpak
met heldere procedures die zoveel mogelijk zekerheden
bieden. Alfred Bakker Makelaars heeft woonspecialismen in
exclusief, landelijk, klassiek en eigentijds wonen ontwikkeld.
Of u nu een huis wil kopen of verkopen, onze specialismen
zijn herkenbaar.
DOWNLOAD nu gratis onze Alfred Bakker App in de AppStore
en blijft op de hoogte van ons nieuwste aanbod!

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

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

Volg ons op

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

De belevenissen van Beer
In de week van 25 juni tot en met 2 juli heeft Olivia op
Beer gepast. Inderdaad Beer, zijn (of haar) nieuwe
naam.
Zaterdag 25 juni vierde Olivia het kinderfeestje voor
haar zesde verjaardag met het versieren van cakejes,
het verstoppen van cadeautjes en een springkussen op
het sportveld. Natuurlijk mocht Beer niet ontbreken!

Zondag 26 juni bezocht Beer samen met Olivia Keik
Midlaren. Beer moest zeker mee om het schilderij te
bekijken wat Olivia een aantal weken daarvoor had
gemaakt tijdens een super leuke workshop bij Marit
van de Bijl in Zuidlaren. Alle deelnemertjes aan deze
workshop hebben in een echt atelier en onder vakkundige begeleiding prachtige kunstwerken gemaakt.
Kunstwerken die tijdens Keik ten toon zijn gesteld.
Absoluut een geweldige belevenis!
Vervolgens heeft Beer samen met Olivia nog een paar
andere mooie kunstwerken bekeken.

Woensdag 29 juni ging Pepijn voor de tweede keer
wennen op de Quintusschool in Glimmen. En Olivia
vond dat Beer mee moest om Pepijn weg te brengen.
Dus ging Beer ook mee in de bakfiets.
Voor Pepijn een spannende dag waarbij Beer een beetje tot steun was.

Omdat Olivia het nog lastig vindt om afscheid van Beer
te nemen, heeft zij bedacht dat Pepijn nu op hem mag
passen.
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MIDLAREN IN ZICHT

Hoogteverschillen en de afwisseling van open en
gesloten landschap, met bomen, bossages en heggen
scoren positief. Willen we een landschap waarin insecten,
patrijzen en hazen zich meer thuisvoelen? Het antwoord
is onverbloemd ‘ja’.
Ook ‘lage meidoornheggen langs zandwegen voor vogels
en andere dieren’ roepen veel positieve waardering op.
Midlaarders blijken een groot hart voor dieren te hebben:
ze willen een plek waar wilde bijen kunnen graven en
zoemen en gunnen patrijzen en hazen meer schuil- en
leefruimte in onze omgeving. Daarnaast zoeken we een
plek om onze roggelelies te vestigen.

						

Midlaren in zicht krijgt daarom een vervolg. De
werkgroep wordt uitgebreid met grondbezitters en
andere enthousiaste dorpelingen en samen gaan we
de dorpsprioriteiten verwezelijken. Daarbij helpt de
Landschapsbiografie over Midlaren van de vier studenten
van Van Hall Larenstein waarin je op oude kaarten kunt
terugzien waar ooit sloten en heggen waren of andere
akkerafscheidingen. Ze presenteerden hun werk op
12 april aan de dorpelingen tijdens een prachtige
voorleesexcursie.
Hoe kunnen we onze leefomgeving nog aantrekkelijker
maken voor onszelf, bezoekers, planten en dieren? In het
kader van ‘Midlaren in zicht’ fietsten twintig Midlaarders op
12 maart 2022 samen door het dorp om hun waardering
te geven over het landschap en om hun wensen kenbaar
te maken. Onze eerste lijst met ‘wat vind je belangrijk in
je omgeving’ bestond uit abstractere noties.

Op basis daarvan is een aantal actiepunten opgesteld
en aan de bewoners tijdens het Paasvuur op 17 april
voorgelegd. Menigeen nam de tijd om daarover mee te
denken en ideeën te geven.
Op basis van de actielijst staat bij de bewoners met stip
bovenaan; ‘bloemrijke akkerranden voor insecten en
vogels’.

Bij het zoeken naar plekken langs akkers om bloemen
te zaaien, om heggen te poten en weer natte veentjes te
maken, is zo’n storymap buitengewoon handig.
De projectgroep onder leiding van Ina Huesken is nu
omgebouwd naar een werkgroep waarvoor we ook
diverse grondeigenaren hebben uitgenodigd. Met Michiel
Kanon, Niesco Loeröp, Reinoud Tjallema en Hanny
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Blauw gaan we verder aan de slag om het voor elkaar
te brengen.
Kijk ook op onze website midlaren.net naar de digitale
storymap die studenten maakten over het landschap
rond Midlaren. Heb je ideeën of wil je meedoen? Je
bent zeer welkom. Een idee uit Noordlaren is al binnen
gekomen. Een idee is om bij de ‘grens’ een bankje te
plaatsen om rond te kijken hoe mooi ons landschap is en
om elkaar te ontmoeten. Noordlaren wil dan samen met
Midlaren bij wijze van opening en als vervanging voor de
voetbalwedstrijd een ander type wedstrijd organiseren
met als middelpunt het bankje. Wie hebben zin om dit op
te pakken met Noordlaren?
Meld je aan bij engelsmanmidlaren@gmail.com of klop
aan bij: Erik Bergsma, Carla Engelsman, Ina Huesken of
Ineke Noordhoff.
Foto’s van Carla Engelsman

Voorstelling “Grond”

Gezien op 2 juli op Wilma’s Erf, Zuidveld 16, Onnen
Info: www.toneelgroepjanvos.nl
Bij toeval hoorde ik van deze voorstelling; ik fiets er elke
dag langs maar had er helemaal niets van meegekregen.
Erg leuk is, dat de voorstelling zich afspeelt in de koestal
van de familie Steenbergen, waarin een speelvlak is
gemaakt. Er staat een tribune met uitzicht op het erf en
land daarachter en op de koeien, die daar zomers lopen.
Er zijn twee acteurs en een muzikant, die het verhaal
neerzetten van een boer en een journaliste en hun
ontluikende liefde. Het verhaal spitst zich toe op de vraag
wat je doet met de rest van je leven. Ga je door zoals
je deed, of geef je je leven een andere wending. Het
verhaal biedt een goed inzicht in de ingewikkelde situatie
van een boer anno nu, die hem tot keuzes dwingt, maar
ook de journaliste staat voor keuzes in haar verhouding
tot haar vak.

Noordma, surfstrandje
en scouting
Om direct in de agenda te zetten: op donderdag 25
augustus wordt er door het Drents Landschap en
Prolander een informatiebijeenkomst gehouden over
de inrichting van het gebied Noordma (plaats en tijdstip
nu nog onbekend). Het gebied Noordma ligt ingeklemd
tussen de weg naar de Groeve en het Zuidlaardermeer.
Noordma moet een moerasgebied worden, vergelijkbaar
met Tusschenwater. Met de inrichting van het gebied
Noordma wordt een koppeling gemaakt tussen het
Zuidlaardermeer en Tusschenwater.
Een paar jaar geleden is al eens een informatieavond
gehouden, toen bij de molen de Wachter, en kon
iedereen kennisnemen van de plannen en daarop
reageren. Inmiddels is er verder gewerkt aan de plannen.
Onderdeel van die plannen is ook een herinrichting van
het gebiedje dat wij als surfstrandje kennen. De scouting,
die nu ‘ergens’ verscholen ligt tussen de bomen, krijgt hier
een plek. Er komt een nieuw gebouw voor de scouting en
het gebied, dat verder wordt opgeknapt, blijft openbaar
toegankelijk.
Onlangs heeft Dorpsbelangen een verkennend gesprek
gevoerd met de scouting over een eventueel medegebruik
van hun gebouw voor onze dorpsactiviteiten. Hun nieuwe
gebouw krijgt onder andere een soort multifunctionele
ruimte waar we gebruik van zouden kunnen maken.
De scouting staat in principe open voor een dergelijke
samenwerking met ons dorp. Maar eerst moeten de
plannen van de Noordma doorgaan en moeten zij hun
gewenste huisvesting kunnen realiseren; dat kan nog
wel twee jaar duren. We hebben afgesproken met hun
hierover in contact te blijven.

De voorstelling speelt nog tot en met 24 juli.
Beniet Kolkman

Het surfstrandje, waar in de toekomst het gebouw van de
scouting komt te staan.
Rik Timmer
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Raken de bezuinigingen
in het openbaar vervoer
ook Midlaren?
Helaas wel ja. Het OV-bureau Groningen Drenthe
heeft een memo gepubliceerd over de hoofdlijnen van
de dienstregeling in 2023. Hieronder de passage die
betrekking heeft op buslijn 51 door Midlaren.
Buslijn 51 op werkdagen minder ritten van/naar
Zuidlaren
In de spitsuren rijdt aanvullende lijn 51 Groningen
- Haren door naar Onnen en Zuidlaren. Van/naar
Onnen en Zuidlaren maken overwegend scholieren
gebruik van deze verbinding. Voorstel is dan ook de
inzet te beperken tot de ritten voor scholieren en de
overige amper gebruikte ritten te laten vervallen. Lijn
51 blijft van/naar Zuidlaren twee keer per uur rijden
van globaal 7:30 tot 9:30 uur en van 14:30 tot 17:00
uur.
Gevolgen voor reizigers: vervallen van enkele
ritten. Alternatief is reizen met Q-link 5 van Zuidlaren
naar Haren P+R –Groningen Hoofdstation.
Kosten dienstregeling: besparing 77.000 euro
Gevolgen voor infra: geen
Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit
waarschijnlijk dat de eerste bus niet om ongeveer 7:00
uur door Midlaren richting Groningen komt, maar een
half uur later. Aan het einde van de dag vervallen 3
bussen, zoals het er nu naar uitziet.
Tot woensdag 24 augustus 2022 is een ieder in de
gelegenheid te reageren op de ontwerp hoofdlijnen
dienstregeling 2023. Dit kan per mail op info@ovbureau.
nl en per post door een brief te sturen naar OV-bureau
Groningen Drenthe, Postbus 189, 9400 AD Assen. De
invoering van de nieuwe dienstregeling is per zondag 11
december 2022.
Rik Timmer

De landschapsbiografie –
hoe liep het af?
In het vorige Kabinet berichtten we over de studenten
landschapsmanagement van het Van Hall instituut in
Leeuwarden, die een landschapsbiografie van Midlaren
gingen maken. Zij vertelden hierover op de avond van de
aftrap van Midlaren in Zicht.
Midlaarders hadden op die avond ook een verzoek aan
de studenten: breng eens in kaart wat er in de afgelopen
jaren is gebeurd met het Midlaarder landschap. Hoe is
het veranderd?
De studenten hebben zich met volle kracht op hun
opdracht gestort, en dat resulteerde in een uitgebreide,
omvangrijke biografie van het landschap van Midlaren.
Zoals elders in dit Kabinet ook te lezen is, presenteerden
ze deze op 12 april aan de inwoners. Omdat het bijna
Pasen was, kregen ze als dank een paashaas, met een
knipoog verwijzend naar de hazen die hier geregeld in
het veld te zien zijn.
De presentatie was overdag, dus veel Midlaarders zullen
die, net als ik, hebben gemist. Zodat ik nog steeds geen
antwoord had op de prangende vraag: maar wat IS dat
nou, zo’n landschapsbiografie?
Wat blijkt: de hele landschapsbiografie is digitaal te vinden
op de website van Midlaren, www.midlaren.net, onder de
knop “over Midlaren”. Klik dan op “landschapsbiografie” en
je ziet een berichtje met een link naar de digitale versie
van de landschapsbiografie. Daar vind je een wereld
aan informatie over de ontwikkeling van het landschap
van Midlaren vanaf de prehistorie tot 2022, ingedeeld in
diverse hoofdstukken onder knoppen in de bovenbalk.
Het gaat bijvoorbeeld over pleistoceen, ijstijden en de
moerassige veenlandschappen daarna, over sporen uit
de Romeinse tijd, over nederzettingen en karrensporen,
over essen, plaggen en boermarkes, over ruilverkaveling
en waterpatronen.
En het allerleukste, vind ik, zijn de talloze kaarten die
erin zijn opgenomen. Bodemkaarten, hoogtekaarten,
kaarten met kavelverdelingen, noem maar op.
Vaak staan twee kaartjes uit twee verschillende jaren
naast elkaar om te vergelijken, en kun je het ene kaartje
laten overlopen in het andere. Je kunt inzoomen op
een klein gebied of uitzoomen naar een groot. Kortom,
smullen.
Tenslotte geven de studenten ook een antwoord op
de vraag: hoe is het landschap recentelijk veranderd
in Midlaren. Dit is te vinden onder de meest rechtse
knop in de bovenbalk, waar als toegift onder een
pulldownmenuutje nog diverse hoofdstukken en kaarten
zijn te vinden over recente ontwikkelingen.
En dat alles gewoon op onze eigen website!
Beniet Kolkman
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Herinneringen aan
Titie Tinge
Op 1 juli is Titie Tinge-Sants na een ernstige ziekte
overleden, 84 jaar oud. Ze is geboren en getogen op
de boerderij aan het Heiveen. Ze trouwde eind jaren
vijftig met Harm Tinge. Samen namen ze de boerderij
over van haar ouders, kregen drie zonen en runden het
boerenbedrijf met koeien, varkens, schapen, en ander
vee. Tot in de jaren negentig, toen ze ermee stopten
omdat ze geen opvolgers hadden.

Zoals dat kwieke hoedje in een Schotse ruit, waardoor
ze met haar wakkere blik wel iets weg had van een
Engelse detective. Alle dieren, die voor de nodige
levendigheid op de boerderij zorgden: de ganzen
waaks als een roedel honden, de wonderschone
Schoonebeker schapen met hun lammeren, Titie kon
niet zonder. Ook de drie ezels, ooit de favoriete dieren
van Harm. Je hoorde ze door heel Midlaren balken
op de eerste maandag van de maand als de sirenes
loeien. En dan hond Floor, die vrolijke lobbes, favoriet
gezelschap van “het vrouwtje” zoals ze zichzelf altijd
tegenover de dieren noemde.
En zeker zie je de bloemenzee, de tuin, waarover ze
met groene vingers en met trefzekere hand de regie
voerde. En niet alleen over haar eigen tuin, ook die van
onszelf staat vol met haar bloeiende planten die we
onmogelijk konden weigeren.
Je ziet haar tot op hoge leeftijd voorovergebogen het
onkruid in rappe vaart wegtrekken, terwijl de dokter nog
zo had gezegd de zwakke rug te ontzien. Als je haar
daaraan herinnerde, keek ze een beetje betrapt en zei
dan: “Je hebt gelijk, maar dat vind ik nou zo moeilijk,
niks doen.” Niks doen was inderdaad niks voor Titie.
Misschien een beetje minder doen? Nee, dat vond ze
net zo goed niks.
Voor je zie je ook de warme chocolademelk of koffie
met iets lekkers als je langs kwam, en wie kwam er
niet langs? Of de enorme pan heerlijke zelfgemaakte
erwtensoep, die je tenminste moest proeven voor je
weg mocht. De groentesoep met ballen, de appelsap
van eigen bodem, de bessen, de chocoladerepen,
nieuwjaar en de verjaardag die allebei volgens vast
protocol werden gevierd, en waarbij je van harte werd
aangemoedigd aanwezig te zijn.
De grote verjongingsslag in het dorp veranderde veel,
maar ze was altijd prima op de hoogte van het wel en
wee in Midlaren en zorgde hier en daar in het dorp voor
extra fleurigheid. Zo waren de wekelijks verse bloemen
op de toonbank van slager Koers afkomstig van het
Heiveen. En de door haarzelf gemaakte schilderijen
van haar dierenkroost, zoals de geiten, kippen en
varkens, prijkten nog geen twee weken terug op de
manifestatie ‘Keik Midlaren’ die honderden bezoekers
heeft getrokken.
Toon van der Hammen

Titie Tinge met hond Floor. Foto: Carla Engelsman
Ze keek terug op een mooi leven, zoals ze zelf ooit zei.
Goeie zin en energieke levenslust, daar had ze heel
wat van in huis. Ze hield van mensen en van dieren. Ze
had een hartelijk soort gastvrijheid. Haar dagen waren
vaak goed gevuld met afspraken en bezoekjes. Aan
gespreksstof kwam je zelden tekort en als je afscheid
nam was haar vaste reactie dat je maar snel weer
moest komen.
Zeg je Titie, dan komen veel beelden en herinneringen
naar boven.
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De column van ROOS

DE ROGGELELIE: WAT MOET
JE ERMEE DOEN?

Botsing
Net op het moment dat ik, op zoek naar een goed
onderwerp voor een column, het zeurende ongemak
van de knellende riem van de deadline van ons geliefde
kwartaalblad begon te voelen, schoot Evelien Tonkens
mij te hulp. Dat deed ze met een artikel in dagblad
Trouw van 2 juli over de achtergrond van het fenomeen
“botsende burgers”.
Ze zet in dat artikel uiteen dat de redenen waarom
burgers steeds vaker met elkaar in conflict komen te
maken hebben met de toename van claims op gebruik
van de schaarse ruimte. Het wordt steeds drukker in ons
land en dus zitten we elkaar vaker in de weg.
Bovendien zijn we in Tonkens’ terminologie
“grootmondiger” geworden: assertiever en met minder
zelfbeheersing en wederzijds respect voor elkaars
meningen en standpunten.
Ten slotte is ook het ontbreken van een zorgzame
overheid een negatieve factor. Dat heeft ons geleerd dat
we zo nodig moeten vechten om ons recht te halen.
We hebben in Midlaren zelf gezien hoe gemakkelijk het is
om over alledaagse zaken een meningsverschil te krijgen.
Over de veiligheid op de Groningerstraat bijvoorbeeld,
waar uiteindelijk een gemeentelijke geschillencommissie
uitspraak moest doen.
We lezen dagelijks in de krant de stikstofproblematiek
die onze buurt direct raakt, waarbij de gemoederen hoog
oplopen en waar de conflictstof voor het oprapen ligt.
Overleg en met elkaar in gesprek blijven is de beste
aanpak volgens Evelien Tonkens.
Wat mij bezighoudt is niet alleen de vraag hoe te
voorkomen dat we botsen maar ook hoe we beter kunnen
samenwerken. Er wordt wel gezegd dat Midlaarders
eigenheimers zijn, die vooral individueel op hun eigen
manier en zelfgekozen moment zaken willen aanpakken.
Ik betwijfel in hoeverre dat waar is. Er is toch een aantal
onderwerpen te onderkennen waar vrijwel iedereen mee
geconfronteerd wordt en waar gezamenlijk optrekken
voordelen biedt.
Neem bijvoorbeeld de scherp stijgende energieprijzen.
Uit de voorlopige gemeentelijke stukken over de
klimaattransitie wordt zonneklaar dat we in Midlaren dat
vraagstuk als bewoners zelf moeten oplossen. Collectieve
voorzieningen als een warmtenet of iets dergelijks zijn in
ons dorp niet aan de orde. Ik schat in dat er in minstens
10, vermoedelijk meer, Midlaarder huishoudens wordt
nagedacht over verduurzaming/kostenbesparing.
Toch is er nauwelijks overleg of uitwisseling van kennis
en kunde. Ik voel wel voor een werkgroepje. Wie doet er
mee?

Diverse Midlaarders zijn vorig jaar dapper aan de slag
gegaan met zaad van de roggelelie. In verschillende
tuinen komt de plant tevoorschijn en rijst de vraag: wat
moet ik er nu mee doen?
Voor de komende zomer zijn twee punten belangrijk.
Allereerst moet de grond waarin de plantjes staan niet
uitdrogen, tegelijkertijd moet het ook weer niet te nat
zijn. Ten tweede is het zaak de slakken voor te blijven,
want die vinden het een heerlijk maaltje. Je kunt een
slakkenmiddel uit de winkel halen, maar dat kan ook
nadelige gevolgen hebben voor onder andere de egels
in je tuin. Andere oplossing is ze consequent weghalen
(met bijvoorbeeld een satéprikker). Wat ook helpt is de
potten op een verhoging zetten of om gaas over de potten
te spannen. Als je de roggelelie in de vaste grond hebt
gezaaid, dan is de tip om slakken af te vangen: graaf op
zekere afstand van de lelies (4 tot 5 meter) grote glazen
potten in en vul deze met een laag van circa 5 cm bruin
bier. Wellicht jammer van dat bier, maar dit is toch echt
de tip van onze expert. Vervolgens vis je dagelijks de
dode slakken uit de potten.
Verspenen hoeft nu nog
niet. Komend najaar kun
je de eerste bolletjes
gaan rooien en in verse
potgrond terug planten.
Op bijgaande foto zie
je dat de roggelelie al
hard zijn best doet om
tot een bol te komen.
Tegen die tijd geven we
wel weer een update
in het Kabinet zodat je
weet wat je moet doen.
Het nieuws van de roggelelie heeft inmiddels ook de
interesse van de wetenschap gewekt. Onderzoeker Joop
Schaminee vindt dit een lovenswaardig initiatief en wil
onderzoeken waar er authentiek genetisch materiaal van
de roggelelie te vinden is. Hij vermoedt op zo’n dertig
plekken en wil een project in Drenthe organiseren, waarbij
Midlaren een mooie kans is, omdat wij al begonnen zijn.
Ook ziet hij goede mogelijkheden om in het wijdere
Drentsche Aa gebied de roggelelie te herintroduceren.
Mocht je nog niet begonnen zijn met het kweken van de
roggelelie en alsnog mee willen doen, dat kan. Laat het
ons even weten en wij zorgen dat je een beginnerspakketje
krijgt. Heb je al een pot en heb je wel zin in meer, ook dat
kan! Je kunt een van ons even berichten of mailen naar
roggelelie@midlaren.net.
Succes!
Erik, Michiel, Marij Emelie en Geske
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Is het geen plaatje?
Keik!Midlaren heeft weer gezorgd voor een fantastisch overzicht van het
kunstzinnig talent in ons dorp. Ook als je werk daar niet tussen stond of hing,
kun je eeuwige roem vergaren door de nieuwe rubriek “Is het geen plaatje!”
Stuur je mooiste foto naar kabinet@midlaren.net en de redactie kiest de
aller-allermooiste.
Spelregels:
• De foto is in kleur
• De foto is gemaakt in Midlaren. Het liefst wordt dat duidelijk op de foto
• Over de uitslag kan uiteraard worden gecorrespondeerd, dat vinden we
gezellig
Ter inspiratie een prachtige foto gemaakt door Herman van Dop.

