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DIT IS EEN VOORBEELD VAN

EEN KOP OVER TWEE REGELS

Nulla vestibulum eleifend nulla. Suspendisse potenti.
Aliquam turpis nisi, venenatis non, accumsan nec,
imperdiet laoreet, lacus. In purus est, mattis eget,
imperdiet nec, fermentum congue, tortor. Aenean ut nibh.
Nullam hendrerit viverra dolor. Vestibulum fringilla, lectus
id viverra malesuada, enim mi adipiscing ligula, et
bibendum lacus lectus id sem. Cras risus turpis, varius ac,
feugiat id, faucibus vitae, massa. Nunc gravida nonummy
felis. Etiam suscipit, est sit amet suscipit sodales, est
neque suscipit erat, nec suscipit sem enim eget leo. In
porttitor rutrum leo. Ut eget leo.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida.
Phasellus purus. Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis ut,
vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl. Aliquam
erat volutpat. Integer fringilla. Duis lobortis, quam non
volutpat suscipit, magna sem consequat libero, ac
hendrerit urna ante id mi. Quisque commodo facilisis
tellus. Integer sodales lorem sed nisl. Morbi consectetuer
mauris quis odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu,
euismod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, convallis
quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin aliquam, leo
at luctus tempus, eros lectus eleifend massa, quis
sollicitudin erat magna non leo. Vestibulum vel metus.
Donec sagittis velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa
venenatis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget,
suscipit semper, congue eu, est. Quisque malesuada
volutpat enim. Vestibulum leo sem, molestie a, mattis
bibendum, feugiat facilisis, nisl. Nam scelerisque odio.
Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra.
In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.
Suspendisse auctor erat at ipsum.Aliquam vitae tortor id
massa tincidunt eleifend.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum enim vitae
mauris. Proin mattis eleifend pede. Sed pretium ante sit
amet elit. Quisque pede tellus, dictum eget, dapibus ac,
sodales dictum, lectus. Pellentesque mi dui, molestie sit
amet, adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas quis
magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas rhoncus. Duis
mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt
fringilla. Integer leo. Duis eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque

sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus
justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum,
leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui.
Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia. Suspendisse
potenti. Etiam feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan porttitor
dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla
porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae eros.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet
metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat
ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut,
tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at
augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus ipsum
vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at,
porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus
rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida
pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet consequat pede
turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc
luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum tempus,
blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis
vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed
eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis
mi. Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla
gravida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula suscipit
nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed commodo,
ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi,
in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque
fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae;

VOORWOORD

Een op en top kerstnummer! Op het voorblad een
sfeervolle foto van het kerstconcert in Noordlaren,
achterop een diepgekoesterde wens, binnenin een puzzel
en zelfs een heerlijk ouderwets kerstverhaal dat tot
nadenken stemt.

Verder staat dit Kabinet boordevol informatie over dassen,
de roggelelie, spraakmakende boeken.

Er is uitgebreid aandacht voor de IJsvereniging, Midlaren
in zicht komt met een overzicht van werkzaamheden waar
je helemaal enthousiast van wordt. De werkgroep energie
is een feit en er is weer een oproep om de AED cursus te
volgen.

Naast alle mooie verhalen en informatie in dit nummer
staan we ook stil bij de dood van twee mannen uit ons
dorp. Binnen 3 dagen tijd verloren we Jos en Barthold. Zo
triest.

Beste lezer, veel plezier met dit rijkgevulde Kabinet.

We zien elkaar bij het oliebollen afhalen of het
carbidschieten.

AGENDA

31-12 oliebollenaktie dorpsfeestcommissie
31-12 carbidschieten
1-1 deadline doorfietsroute (zie pag. 7)
7-1 schaatsen Kardinge (zie pag. 11)
14-1 legeflessenaktie dorpsfeestcommissie
2-2 AED-cursus
8-2 AED-cursus
11-3 schaatsen Kardinge
19-3 boomplantdag (zie pag. 8)
22-3 overleg clubs en Dorpsbelangen

oor de concerten in het kerkje van Noordlaren zie:
www.noordlarenmuziek.nl
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Redactieleden:

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 Kabient is een uitgave
onder verantwoordelijkheid van de
Vereniging Dorpsbelangen.
IBAN: NL30 RABO 0307503968

De deadline voor het volgende
nummer is 26 maart.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

vrijdag 3 februari
vrijdag 31 maart

Wil je geïnformeerd worden over dorpszaken? Meld je dan bij de vereniging
Dorpsbelangen aan voor de appgroep info Midlaren via secretaris@midlaren.net.

Dorpsbelangen bestuur.
dorpsbelangen@midlaren.net

Dorpsfeestcommissie
dorpsfeest@midlaren.net

WhatsApp-groep
Midlaren Preventief

IJsvereniging Midlaren
06-38236691

Jachtveld Midlaren
050-4094133

Natuur- en milieuwerkgroep Midlaren
050-4096053

Burenhulp Midlaren

Midlaren in Zicht

Natuurplatform Drentsche Aa
050-4092837
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl

Sportveldcommissie

Hilde van Ree
06-50638526

Anneloes Stoetman
Tolhuisweg 21
9475 PD Midlaren

Aanmelden via
poppema@redcow.nl

Esther Vos
Mepperstraat13
7855 PH Meppen

Dhr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midlaren

Dhr. E. Veenstra
Tolhuisweg 27
9475 PD Midlaren

Henk Harbers
050-4095316
h.harbers@rug.nl

Carla Engelsman
06-31926634

Dhr. Ph. Boucher
Haasakkers 3
9475 PJ Midlaren

http://www.noordlarenmuziek.nl
https://www.midlaren.net
mailto:kabinet@midlaren.net
mailto:kabinet@midlaren.net
mailto:secretaris@midlaren.net


WERKGROEP ENERGIE

In een van de eerdere kabinetten van dit jaar deed Roos
een oproep om een energiewerkgroepje te starten om zo
samen na te denken over de mogelijkheden om onze
huizen te verduurzamen. Voor een beter klimaat, omdat
het geld bespaart, maar ook om niet allemaal het wiel zelf
te hoeven uitvinden. En om te proberen die
energietransitie zo voor elkaar te krijgen dat ons
landschap en ons dorp net zo mooi blijven.

Enkele dorpsgenoten hebben zich gemeld en inmiddels is
het werkgroepje gestart, bestaande uit Toon van der
Hammen, Theo Horjus, Roos Renting, Cor van der
Sterren, Karka Speelman, Geske Barendregt en Rik
Timmer.We hebben voor onszelf een aantal onderwerpen
bedacht waar we mee aan de slag willen. Als jullie andere
ideeën en suggesties hebben, dan horen wij dat overigens
graag. Ons idee is om de Midlaarders op weg te helpen
met het verduurzamen van hun eigen woning: wat zijn de
mogelijkheden, hoe pak je dat aan, welke
subsidiemogelijkheden zijn er, welke andere
financieringsmogelijkheden zijn er en hoe ga je beginnen?
Ook willen we kijken welke collectieve mogelijkheden er
zijn.We gaan eens horen in Noordlaren hoe en waarom zij
een energiecoöperatie als dorp hebben opgericht. Ook
zijn we benieuwd naar de mogelijkheden (en wensen?)
voor een elektrische deelauto voor het dorp. En wat we
van onze gemeente kunnen verwachten.

We hebben het plan om een informatieavond te beleggen
waar we ook energiecoaches en adviseurs uitnodigen om
jullie te informeren. Ook gaan we kennis delen, zo zijn er
al Midlaarders die hun huis verwarmen met een
warmtepomp of een hybride warmtepomp in de bestelling
hebben. Door bij elkaar thuis te kijken kun je ervaringen
van anderen horen (ook letterlijk, maakt zo’n pomp ook
lawaai?) Bedoeling is om de informatieavond en
dorpenronde in de eerste helft van 2023 te organiseren.
Waar we nog niet zo goed raad mee weten is het thema
energiearmoede. Je hoort het steeds vaker, maar of het
ook in Midlaren speelt?

Om jullie een beetje gerust te stellen, verduurzaming kan
in meerdere stappen, niet alles hoeft in een keer. Begin
met isoleren, dat is altijd een goed idee. Net als
zonnepanelen, maar denk wel na of je die alleen nodig
hebt voor je huis of bijvoorbeeld ook voor een elektrische
auto in de toekomst. Daarna kunnen volgende stappen
gezet worden naar het nog minder verbruiken van
aardgas en kun je ertoe besluiten om wellicht uiteindelijk
helemaal aardgasvrij te wonen.

We kunnen ons voorstellen dat jullie nu al aan de slag
willen, de winter is immers al begonnen. Daarom hierbij
alvast wat websites waar je informatie kunt vinden.

www.verbeterjehuis.nl Deze site zet alle verbeteropties op
een rij.

www.drentsenergieloket.nl Ook hier vind je alle
maatregelen in een overzicht. Je kunt bellen voor advies
en een energiecoach bestellen die bij je thuiskomt. Deze
helpt je op weg met de eerste stappen. Als je zelf al het
een en ander weet, dan helpt een coach niet zoveel en
heb je meer aan een energieadviseur. Ook geeft het
energieloket een overzicht van financieringen en
subsidies, zoals: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/
isde: je kunt subsidie krijgen als je isoleert, zonnepanelen
aanlegt of een warmtepomp installeert. Bij 1 maatregel
krijgt je 15% subsidie, bij twee maatregelen 30%.

Tenslotte nog een regeling van de provincie Drenthe. Ligt
je inkomen rond het sociaal minimum en heb je een eigen
huis? Dan betaalt de provincie de rekening van jouw
spouwmuur- en/of bodemisolatie, tot maximaal 2.500 euro.
Meer informatie hierover is te vinden op www.
gewoonzodrenthe.nl. Mocht je hulp nodig hebben bij het
aanvragen, dan horen we het graag.

CURSUS REANIMEREN EN AED

Iedere seconde telt, een reanimatie binnen 6 minuten kan
bij een hartstilstand levens redden. Daarom is het
aanmelden bij Hartslag-Nu belangrijk. Via een AED cursus
krijg je een certificaat waarmee je je kunt aanmelden.

In het dorp hebben we een AED aan de Groningerstraat
en er hangt één bij de Bloemert. Tijdens de cursus krijg je
uitgelegd hoe het werkt als je je aanmeldt bij Hartslag-Nu.
Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter het is want
hoe dichterbij iemand kan zijn! Er is volgend jaar weer een
mogelijkheid om een (herhalings)cursus te volgen.

De data zijn:
• Donderdagavond 2 februari
• Maandagavond 6 februari

Plaats: Hondsrugstraat 24a in Zuidlaren

Dorpsbelangen stelt €200,00 voor de totale groep van
deelnemers beschikbaar, de overige kosten zijn voor
eigen rekening (er zijn verzekeringen die het vergoeden).
Opgave voor 15 januari kan via: roelekeketelaar@hotmail.
com

Roeleke Ketelaar

DE ROGGELELIE

Wie heeft er niet van
gehoord? En wie heeft niet
gezien dat er oranje bloemen
in de vlag van Midlaren zitten?
De roggelelie dus. Maar zeker
de nieuwe inwoners, en
misschien ook wel wat
oudere, hebben het begin gemist van het project om die
roggelelie terug in Midlaarder grond te krijgen.

In het laatste Kabinet stond nog een update van de stand
van de roggelelie-bolletjes. Een uitgebreid stuk over de
bloem en het project stond in het lentenummer in 2021
(terug te lezen op de website www.midlaren.net) en ook in
de nummers daartussenin vind je af en toe een stukje
over hoe het de bolletjes vergaat. Maar de kiem van dit
alles ligt in een vraag van Bart Huizing: er staan
roggelelies in de vlag van Midlaren, waarom staan die niet
ook hier in de grond?

Daarover praat ik met Erik Bergsma, plantenliefhebber,
opgeleid in bos- en natuurbouw en een van de 5 inwoners
die dit project en daarmee de roggelelie tot leven hebben
gewekt. De roggelelie is de wilde versie van de
gecultiveerde lelies die we nu in de winkel aantreffen, en
een van de zeldzaamste wilde planten in Nederland.

In een notendop nog even de geschiedenis: vanaf de
berghellingen in midden- en zuid Europa, daalde het
verspreidingsgebied van de roggelelie richting het
noorden af naar rivierdalen van de Elbe, de Weser, de
Ems. Deze laatste liep langgeleden langs de Hondsrug en
zo kwam de roggelelie in onze contreien terecht. Als
zoomplant was het langs de bosranden goed toeven voor
de roggelelie, maar toen bossen steeds meer
plaatsmaakten voor akkerbouw, bleek het roggeveld een
heel geschikte plaats te zijn. Beschut tegen de
elementen, en, heel belangrijk: rogge werd ondiep
geploegd. Daar gedijde de roggelelie goed bij, zodat je
toen hele oranje roggevelden kon aantreffen in Drenthe.
Ook bij ons in Midlaren, op de Steenakkers, nog tot
honder jaar geleden. En de ene plant zat de andere niet in
de weg, omdat de rogge pas geoogst werd als het loof
van de lelieplant al was afgestorven. De bol bleef dan
veilig in de grond zitten. Een ideale match. Maar de
roggevelden verdwenen, en grond werd steeds dieper
geploegd, en zo verdween de roggelelie in de jaren 30-40
van de vorige eeuw in korte tijd bijna geheel uit ons land.

Tot nu ...

Na een gedegen voorbereiding, het aanschaffen van zaad

en stekgrond en een oproep aan Midlaarders om te
helpen met het kweken van de bollen was daar de aftrap,
op 1 mei 2021. Sindsdien zijn in vele bloempotten de
zaden opgekomen, er zijn al erwtgrote bolletjes gevormd,
en na nog een jaar of twee kunnen de eerste bloemen
verwacht worden. Deze kunnen dan deels in de tuinen,
deels in randen langs akkers gaan groeien, er wordt al
intensief gekeken waar in Midlaren dat kan.

Dus zien we over een jaar of vijf weer oranje in de
akkerranden in Midlaren. Net zo als de wilde narcis die
door het natuurervenproject van een paar jaar geleden
voet aan de grond kreeg in Midlaren en zich nu vanuit
diverse tuinen langzaam uitzaait.

Ik vind het geweldig dat zoveel dorpsgenoten deze wilde
bloemen proberen terug te brengen. Juist in een tijd
waarin snelheid, efficiency en grootschaligheid de
boventoon voeren wordt hier geduld betracht om met
toewijding kleinschalig iets groots tot stand te brengen.

Wil je meer weten of meehelpen de roggelelie te kweken,
dan kun je contact opnemen met Erik Bergsma, Michiel
Kanon, Marij Emelie Schievink of Geske Barendregt. Of
mailen naar roggelelie@midlaren.net

Beniet Kolkman
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Nu het winter is en de bolletjes zijn verpoot is er geen
nieuws op het kweekfront.

In het voorjaar komen de plantjes weer op. Dan is het
zaak slakken weg te houden (niet met slakkenkorrels!
Ook geen ecologische! Graaf een potje bier in of
verzamel de slakken met de hand). Een andere
onwelkome gast is het leliehaantje, een prachtig
knalrood kevertje dat zich voedt met lelieplantjes.

mailto:roelekeketelaar@hotmail.com
mailto:roelekeketelaar@hotmail.com
http://www.midlaren.net
mailto:roggelelie@midlaren.net


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

DIT IS EEN VOORBEELD VAN

EEN KOP OVER TWEE REGELS

Nulla vestibulum eleifend nulla. Suspendisse potenti.
Aliquam turpis nisi, venenatis non, accumsan nec,
imperdiet laoreet, lacus. In purus est, mattis eget,
imperdiet nec, fermentum congue, tortor. Aenean ut nibh.
Nullam hendrerit viverra dolor. Vestibulum fringilla, lectus
id viverra malesuada, enim mi adipiscing ligula, et
bibendum lacus lectus id sem. Cras risus turpis, varius ac,
feugiat id, faucibus vitae, massa. Nunc gravida nonummy
felis. Etiam suscipit, est sit amet suscipit sodales, est
neque suscipit erat, nec suscipit sem enim eget leo. In
porttitor rutrum leo. Ut eget leo.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida.
Phasellus purus. Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis ut,
vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl. Aliquam
erat volutpat. Integer fringilla. Duis lobortis, quam non
volutpat suscipit, magna sem consequat libero, ac
hendrerit urna ante id mi. Quisque commodo facilisis
tellus. Integer sodales lorem sed nisl. Morbi consectetuer
mauris quis odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu,
euismod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, convallis
quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin aliquam, leo
at luctus tempus, eros lectus eleifend massa, quis
sollicitudin erat magna non leo. Vestibulum vel metus.
Donec sagittis velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa
venenatis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget,
suscipit semper, congue eu, est. Quisque malesuada
volutpat enim. Vestibulum leo sem, molestie a, mattis
bibendum, feugiat facilisis, nisl. Nam scelerisque odio.
Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra.
In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.
Suspendisse auctor erat at ipsum.Aliquam vitae tortor id
massa tincidunt eleifend.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum enim vitae
mauris. Proin mattis eleifend pede. Sed pretium ante sit
amet elit. Quisque pede tellus, dictum eget, dapibus ac,
sodales dictum, lectus. Pellentesque mi dui, molestie sit
amet, adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas quis
magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas rhoncus. Duis
mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt
fringilla. Integer leo. Duis eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque

sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus
justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum,
leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui.
Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia. Suspendisse
potenti. Etiam feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan porttitor
dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla
porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae eros.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet
metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat
ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut,
tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at
augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus ipsum
vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at,
porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus
rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida
pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet consequat pede
turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc
luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum tempus,
blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis
vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed
eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis
mi. Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla
gravida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula suscipit
nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed commodo,
ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi,
in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque
fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae;
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Nieuws van de Dorps Feestcommissie Midlaren.
Oliebollenactie zaterdag 31 december
Dit jaar organiseren wĳ ook weer een oliebollenactie
en bakken wĳ de olie- en krentenbollen zelf.
Ze zĳn dus heerlĳk vers en worden geleverd in zakken
van 10 stuks. Je kunt kiezen uit zakkenmet oliebollen
en zakken met krentenbollen.

De bestelling kan bij het Carbidschieten aan de
Tolhuisweg 30 op zaterdag 31 december tussen
12 & 16 uur worden afgehaald.

Er kan alleen contant of met pin afgerekend
worden.Wil je liever dat ze thuis worden bezorgd op
zaterdag 31 december, dan kun je dat in het online
bestelformulier aangeven.

Je komt in het bestelformulier via:

www.fcmidlaren.info
Je kunt tot en met vrĳdag 30 december een bestelling
plaatsen. Mocht je geen internet hebben, neem dan
even contact op met Henrieke Booĳ, 06 48 76 74 39.

Flessenactie zaterdag 14 januari 2023
Op zaterdag 14 januari 2023 heeft de dorpsfeest-
commissie weer een flessenactie gepland. We komen
tussen 14:00 en 16:00 uur langs. De vorige actie
was een groot succes! We hebben naast de nodige
lege flessen en kratjes met statiegeld ook een aantal
donaties ontvangen. Daar waren wĳ zeer blĳ mee.

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

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

• Oliebollen actie:
zaterdag 31 december 2022

• Flessenactie:
14 januari 2023

• Paasvuur 31 maart 2023

• Pannenkoekenfeest 28 & 29 mei 2023
(Pinksteren)

• Volleybal, barbecue en fietstocht
2e weekend van september 2023

• En in 2023 oud papier 6x, iedere 2 maanden



SPRAAKMAKENDE BOEKEN

In een boeiend gesprek met Henk Harbers spreken we
over ‘Spraakmakende Boeken’, een serie lezingen die je
wellicht zal interesseren als je van boeken en lezen houdt!

Wie is Henk Harbers eigenlijk?

Henk woont inmiddels alweer sinds 2013 in Midlaren
samen met Mare aan de Schutsweg. Het was het jaar dat
hij met pensioen ging, toen wilde hij pas weg uit ‘de stad’.
Zijn hele werkzame leven woonde hij in de stad
Groningen, op de fiets naar de universiteit waar hij vanaf
1975 docent Duits was. In Groningen had hij aan dezelfde
universiteit Duits gestudeerd, met een jaar in Berlijn en
een jaar in Zürich, waarna hij zijn proefschrift over
Heinrich Mann schreef. Komend uit de gezondheidszorg
vraag ik hem waar zo’n proefschrift eigenlijk over gaat.
Henk vertelt dat hij een klassieke interpretatie van de
hoofdlijnen van het werk van Heinrich Mann moest
schrijven en een aantal van die lijnen verder tot in detail
heeft uitgediept. Dat betekent dus dat je al het werk niet
alleen moet lezen (toch gauw zo’n 20 romans en 40
novelles) maar je er ook dus nog in moet verdiepen, de
boeken vergelijken en tot nieuwe interpretaties en
vergelijkingen moet komen!

Henk is na zijn afstuderen ook blijven schrijven want
publiceren was een onderdeel van zijn baan (naast
lesgeven en bestuurlijkheden). Aan de hand van boeken
en/of thema’s schreef hij publicaties in duitstalige literair-
wetenschappelijke tijdschriften. Af en toe werd dit vertaald
in het Nederlands en ook hier gepubliceerd. Hij had er
groot plezier in, een fantastische baan! Hij vond echter dat
een faculteit der letteren ook zou moeten publiceren voor
een breder publiek. Daarop heeft hij samen met collega’s
in 1994 ‘Spraakmakende Boeken’ opgericht.

Dit houdt in dat er 7 keer per jaar (van september tot mei)
een lezing gehouden wordt in het Academiegebouw aan
de Broerstraat. De lezingen gaan over literaire werken van
verschillende taalgebieden waarbij er iets wordt verteld
over de schrijver en hoe het boek ontvangen is bij het
publiek maar het is vooral een gedegen analyse en
interpretatie van het boek wat meer verdieping geeft dan
de recensie in de krant.

En dat is een succes! Ze hebben in 2019 hun 25-jarig
lustrum gevierd! De lezingen werden aanvankelijk in de
Heymanszaal gehouden waar zo’n 80 mensen in kunnen,
dat bleek algauw te klein. Na enige tijd was ook de
Geertsemazaal echter te klein (200 man!) en nu houden
ze het in de Offerhauszaal waar ruim 300 mensen in
kunnen. Dat aantal halen ze niet vaak maar tussen de 150
en 200 belangstellenden zijn er zeker zeer regelmatig!
Sinds corona maken ze ook opnames van de lezingen en
deze zijn dan terug te zien via de website.

Keuze van de boeken

Op mijn vraag hoe ze dan een keuze maken uit die
enorme hoeveelheid aan boeken vertelt Henk dat ze
jaarlijks een bijeenkomst hebben met de Stichting
Literatuurclubs Drenthe (SLD). Van de 4 boeken die de
Stichting kiest voor haar leden kiezen zij er 1 of 2 uit voor
de lezingen. De organiserende commissie bestaat uit
docenten van de universiteit (Engels, Nederlands, Duits,
algemene literaire wetenschap, Frans/Italiaans en
Slavische talen) en zij kiezen de rest van de boeken uit. Er
is altijd 1 klassieker uit de wereldliteratuur bij onder de
titel: ‘(her)ontdek een meesterwerk’. Henk vertelt dat ze
eigenlijk ‘niks officieels’ zijn en dat maakt het zo leuk en

boeiend; iedereen doet het uit liefde voor de taal en de
literatuur (en een fles wijn als er een lezing gegeven moet
worden).

Praktische informatie

Wil je ook een keer bij zo’n lezing zijn? Dat kan! De serie
richt zich op geïnteresseerde lezers: van deelnemers aan
leeskringen tot verstokte alleen-lezers, van scholieren-die-
voor-hun-lijst-lezen tot ouderen-die-weer-tijd-hebben.

Iedereen is welkom, het is gratis en je hoeft je niet aan te
melden; laagdrempeliger kan het niet. Er is altijd wel plek
(behalve dan die ene keer toen ‘The Lord of the Rings’ van
Tolkien werd besproken, tot op de trap zaten de mensen!).
Het start om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur op
een donderdag in het Academiegebouw aan de
Broerstraat in Groningen. En je kunt dus op de website
alvast een voorproefje nemen!

Programma 2022-2023 | Spraakmakende boeken |
University of Groningen (rug.nl)

Ik bedank Henk voor zijn aanstekelijke verhaal en hoop
dat er ook mensen uit Midlaren geïnspireerd geraakt zijn
om eens deel te nemen!

Resterend programma

26 januari 2023
(Her)ontdek een meesterwerk Marcel Proust: Op zoek
naar de verloren tijd I, “De kant van Swann”, deel een,
‘Combray’. Vert. Thérèse Cornips en Anneke Brassinga
(De Bezige Bij, 2018, pp. 43-255)
Spreker: dr. Els Jongeneel

23 februari 2023
Damon Galgut: De belofte (Querido, 2021) [Winnaar
Booker Prize 2021]
Spreker: prof. dr. Margriet van der Waal

30 maart 2023
Douglas Stuart: Shuggie Bain (Nieuw Amsterdam, 2021)
[Winnaar Booker Prize 2020]
Spreker: dr. Aleid Fokkema

11 mei 2023
Jonathan Franzen: Kruispunt (Prometheus 2021)
Spreker: prof. dr. Barend van Heusden

Anneke Grootoonk

CARBIDSCHIETEN

Na 2 sobere jaren mogen we eindelijk weer normaal
Carbidschieten. Daarom willen we dit jaar weer een leuk
feestje neerzetten met voor het eerst een heus Midlaarder
kampioenschap carbidschieten: wie van de jeugd schiet
de bal het verst en wordt de eerste carbidschiet koning(in)
van Midlaren?

Ook de innerlijke mens wordt goed verzorgd met een
hapje en een drankje, te koop aan de bar. Iedereen is
welkom.Vergeet je oordoppen niet!

31 dec van 13:00 tot +/- 17:30 uur aan de Tolhuisweg 30.
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MIDLAREN-OEKRAÏNE

Het is alweer driekwart jaar geleden dat we met een
groep mensen uit het dorp om tafel zaten in de Rieshoek
om te bespreken wat we zouden kunnen betekenen voor
Oekraïners die misschien in het dorp zouden komen
wonen. Er was een grote welwillendheid maar dat kwam
er helemaal niet van omdat de opvang vanuit de
gemeente goed geregeld was en ook omdat Takecarebnb
(die de particuliere opvang van Oekrainers regelde) nog
op stoom moest komen.

En nu is het ineens toch zover. Gertjan en Geske aan de
Tolhuisweg kregen de vraag van Takecarebnb (dat nu
Refugeehome heet) of ze twee zussen met 3 kinderen
onderdak wilden geven. En aangezien ze zelf tijdens de
verbouwing ook met z’n vijven in het woongedeelte van de
schuur hadden gewoond, waren deze mensen van harte
welkom. Na een kennismakingsgesprek was het zover en
daar kwamen de dames Anastasiya en Alesya met hun
kinderen Nikita, Agnesa en Milada én een kar vol spullen.

Ze kwamen uit Oudekerk uit een centrale opvang waar ze
weg moesten omdat daar andere familieleden van
vluchtelingen die er ook verbleven, moesten worden
opgevangen. De eerste tocht vanuit Charkov was al een
zware tocht. In april zijn ze gevlucht en zijn ze met de
trein, bus, trein, trein en bus in een week tijd via Polen en
Duitsland uiteindelijk in Breda terecht gekomen. Daar
hebben ze eerst 3 maanden met z’n 5-en op een
hotelkamer gezeten en daarna kwamen ze in Oudekerk
terecht waar ze twee kleine kamers hadden bij een
particulier. En nu dus in Midlaren, alhoewel de plek prima
is bij Gertjan en Geske, wilde Alesya toch graag wat meer
in het centrum van Zuidlaren wonen en toen daar na een
paar weken een plek bij een particulier vrij bleek te zijn,
verhuisde zij met haar twee kinderen daarheen. De
zussen bleken ook eigenlijk meer vriendinnen te zijn dan
zussen; begrijpelijk is het dan des te meer. Dus nu woont
Anastasiya met haar dochter Milada van 12 nog in
Midlaren.

Wat vinden ze van Midlaren? Cute and small! Anastasiya
wandelt veel, haakt kleden, doet aan nagelstyling en sinds
kort heeft ze daar ook meer tijd voor want haar dochter
gaat nu naar school in de stad. Na 3 dagen oefenen lukte
het Milada om alleen met de bus naar de Internationale
schakelklas te reizen in Groningen (waar nog 150
Oekraïense kinderen naar school gaan). Na twee jaar
kunnen de leerlingen eventueel doorstromen naar het
reguliere onderwijs.

Anastasiya zou, nu ze eindelijk rust heeft gevonden,
graag aan het werk willen. In Oekraïne was ze

salesmanager van 4 ‘Blokker-Expert-achtige’ winkels, ze
sloot de wasmachine dan ook wel even zelf aan! Ze is
sowieso heel zelfstandig, Gertjan en Geske hoeven alleen
maar te ondersteunen bij regelzaken, bijvoorbeeld het
regelen van een OV-kaart voor Milada. Boodschappen
doen ze zelf, wandelend of met de bus; fietsen, nee, dat
ziet ze niet zitten.

Op de vraag wat anders is in Nederland vertelt ze dat het
haar opvalt dat de oude dames in Nederland nog zo actief
zijn; grijze koppies scheurend in een auto of op een fiets!
In Oekraïne blijven de oma’s vooral thuis: het huishouden
doen en op de kleinkinderen passen. Ze vindt het ook fijn
dat het hier niet zo koud is maar ook niet zo warm als
thuis. Ze vroeg zich af of er nog meer Oekraïners in
Midlaren waren omdat er meerdere Oekraïense vlaggen
hangen; beide dames vinden de steun vanuit Nederland
en van Gertjan en Geske in het bijzonder, super! Ze zijn
erg dankbaar en zijn blij dat ze hier mogen verblijven.

Vlnr: Nikita, Agnesa, Alesya, Milada en Anastasiya

VAN DE DORPSVERENIGING

MIDLAREN

Medeleven, dat is een
passend woord om afgelopen
maanden te kenschetsen.
Meeleven met Marjolein en de
kinderen nadat Jos Hogenbirk uit het leven werd gerukt.
Gelukkig stonden buren en buurtgenoten direct om hen
heen. Het was zoeken naar een manier om als dorp van
onze compassie te getuigen. Vroeger hadden we
wijkhoofden die gingen de buurt langs om het verdrietige
nieuws te vertellen en geld op te halen voor een
bloemstuk ‘van de wijk’. Maar die oude structuur is aan het
wegglijden.

Hoe gaan we op een eigentijdsere manier om met
levensgebeurtenissen? De net begonnen app-groep moet
nog een eigen ‘mores’ vinden. In overleg met de familie is

ervoor gekozen om de kennisgeving via de app-groep Info
Midlaren te verspreiden. Het dorp liet haar deelneming
zien: bij Walter en Henriette brachten velen een bloem;
daar zijn drie grote bossen van gemaakt. En op de
zaterdag van het afscheid hing op vele plaatsen de vlag
halfstok. Met halsbrekende toeren was ook de vlag op de
grens met Noordlaren in de rouwstand gezet;
indrukwekkend.Wordt dit een nieuwe manier waarop
Midlaren haar onderlinge samenhang toont?
In de app-groep zitten inmiddels zeventig Midlaarders.
Allemaal hebben ze zich schriftelijk of via de mail
aangemeld, zodat we geen problemen krijgen met de
privacy-regels. Geen gesprekken in deze app, uitsluitend
berichten.Wil je iets delen? Meld dat aan bestuur; die
zitten aan de knoppen. Op 22 maart komen we weer met
de clubs uit het dorp bijeen (schrijf de datum vast in je
agenda). Dan kunnen we samen kijken of de app-groep
zo goed werkt.

Gemeente luistert
Voorlopig hebben we nog geen ‘vast adres’ waar dit soort
meetings kunnen plaatsvinden. Dorpsbelangen is in
gesprek met de gemeente over mogelijkheden. Zo valt er
bij de herinrichting van de Noordma een combinatie te
maken met Scouting, die daar mogelijk een nieuw
gebouw krijgt. Scouting is ons graag terwille, zo bleek. Die
samenwerking maakt nieuwe inzet los bij de gemeente
om dit plan te realiseren. Ook op een ander vlak merken
we dat de gemeente ons serieus neemt: aanvankelijk
hadden we grote bezwaren tegen de herinrichting van de
Noordma omdat we vanaf het Plankenpad de verbinding
met het Zuidlaardermeer kwijtraakten. Tijdens een overleg
met het projectteam hebben we zware druk uitgeoefend
om daar een oplossing voor te vinden. En nadat we
hadden geëscaleerd naar de wethouders, is er een
nieuwe tekening gemaakt. In die tekening is te zien dat ze
nu in ieder geval een doorlopende wandelroute hebben
gemaakt die via een apart bruggetje naast de brug in de
Meerweg voor het overige verkeer komt te liggen (in een
eerdere versie moest je een stukje over de weg lopen; dat
hoeft nu niet meer). Daarnaast wil men nog een paar
uitzichtplekjes met een bankje toevoegen. De gemeente
gaat op zoek naar extra geld om naast het bestaande
hoogholtje (dat vervangen wordt) nog één of twee
hoogholtjes te kunnen toevoegen.We hebben ook nog
gevraagd naar wat ‘stepping stones’ in de oevers als een
soort laarzenpad. Men gaat er weer mee aan de gang en
we worden geïnformeerd over de voortgang.We voelen
ons nu zowaar betrokken bij de plannenmakerij; dat was
eerder helaas wel anders.

Ook bij de verkeersmaatregelen vinden we elkaar.
Bezwaren tegen de nog onvolmaakte herinrichting van de

Groningerstraat zijn in overleg opgepakt. Inmiddels horen
we van bewoners van de Groningerstraat: twee uur in de
tuin gewerkt en geen fietser op het voetpad gezien! Dat
geldt overigens nog niet voor de aanrijroute vanuit
Zuidlaren; daar blijven sommige fietsers het voetpad
nemen tot ze moeten afstappen bij een schaarhek. Van
diverse kanten horen we terug dat de auto’s langzamer
lijken te rijden nu er meer fietsers op de weg rijden.We
werken aan verdere maatregelen, zoals een
snelheidsmeter.
De inrichting van de Groningerstraat gaat over enkele
jaren vermoedelijk rigoureus over de kop als er een
snelfietsroute moet worden ingepast. Dan zal er wel geld
zijn voor ingrijpende maatregelen. De omgevingsmanager
van ‘het snelfietspad van Zuidlaren naar Haren’ is komen
kennismaken. Tot 1 januari halen ze input op van alle
gebruikers. Ga naar https://www.provinciegroningen.nl/
projecten/doorfietsroute-zuidlaren-haren/ en laat horen
welk tracé jij het liefst fietst. Er zijn verschillende opties.

Kwam op 28 september het college bij ons langs,
wethouder Jelbrich Peters was toen ziek. Zij zat op 23
november een paar uur bij ons aan tafel. Jelbrich kreeg de
Landschapsbiografie van Midlaren en beloofde zich ook in
te spannen om onze leefomgeving te verbeteren. Net als
haar collega-wethouders wil ze dat Midlaarders zich meer
mede eigenaar voelen van de dorpsomgeving. Inmiddels
heeft de projectgroep ‘Midlaren in zicht’ haar ambitieplan
bijna klaar. Verderop lees je hoe er gewerkt wordt aan een
meer bloemrijke omgeving waar schuilrruimte en voedsel
is voor dieren. De wethouder zegde toe dat ‘Midlaren in
zicht’ met iemand van de gemeente ‘op schouw’ gaat
zodat die met maaien, boomverzorging en ander beheer
het werk van de dorpelingen versterken. In Noordlaren
zaaide een groep de berm naar het hunebed in met
bloemrijk gras. Die strook willen we graag door laten
lopen. Dorpsbelangen sprak niet alleen met de
wethouder, verkeers- en groenambtenaren, ook met
dorpen om ons heen. Met Noordlaren zaten we in de
Noordman samen en verkenden we wat ons bindt, met De
Groeve spraken we onder meer over de Noordma. En in
eigen dorp spraken we met Henk Harbers van hoe de
burenhulp loopt en wat er wel en wat er niet kan via het
netwerk van bewoners dat klaarstaat om te helpen als dat
nodig is. Burenhulp Midlaren is zeer actief – vaak in stilte.
Als je energie en tijd hebt: sluit je aan. Onlangs heeft
Roeleke Ketelaar namens Midlaren een ‘gratis AED-
bijscholingsles’ gewonnen. Ook de groep AED-vrijwilligers
groeit. Gelukkig. Naast medeleven is soms een helpende
hand heel fijn.

Hilde van Ree (voorzitter), Ineke Noordhoff (secretaris),
Robert Mulder (penningmeester), Anneloes Stoetman en
Rik Timmer. Bestuur.dorpsbelangen@midlaren.net
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MIDLAREN IN ZICHT

Graag praten we jullie weer bij over hoe we de
leefomgeving in ons dorp nog aantrekkelijker gaan maken
voor onszelf, bezoekers, planten.

In de afgelopen maanden hebben we de actiepunten van
de Midlaarders geconcretiseerd.We hebben eerst een
zgn. ambitiedocument opgesteld om de actiepunten meer
handen en voeten te geven. Dit document is noodzakelijk
voor de subsidie aanvragen en om ons bij de les te
houden.Wat gaan we doen?

Bloemrijke randen aanleggen

Om de landbouwpercelen meer te verbinden met de
natuur in het Drentse Aa-gebied worden bloemrijke akker-
en grasland-randen en bermen ingezaaid met inheemse
kruiden en grassen die goed zijn voor de insecten en
vogels. In het mengsel zitten soorten die passen in ons
gebied.

Stand van zaken
We hebben gesprekken gevoerd met landeigenaren in ons
dorp en met de gemeente Tynaarlo voor het vaststellen
van de mogelijke plaatsen voor de akkerranden en heel
belangrijk wie en hoe gaat het onderhoud plaatsvinden.
Vergevorderde plannen zijn er nu voor Plankensloot en
Heiveen. De planning is maart 2023.

Struiken aanleggen

Om vogels en insecten beschutting te bieden worden
struiken die een dichte structuur hebben, aangelegd.
Hierdoor kunnen vogels en insecten zich makkelijk door
het gebied verplaatsen, er hun beschutting zoeken en in
broeden. De struiken worden aangelegd op ongebruikte
stukjes landbouwgrond. Denk aan ongebruikte dammen,

lastige hoekjes voor machines of hoekjes nabij een
mestbassin. Dergelijke kleine zgn. struweeltjes zijn onder
andere gunstig voor de grauwe klauwier, de patrijs, de
grasmus en de geelgors.

Stand van zaken
Eerst wordt de Amerikaanse vogelkers die welig in het
dorp groeit, gerooid door de Gemeente.Op 19 maart
2023 wordt een ‘Boomplantdag’ gepland om met de
bewoners inheemse struiken zoals meidoorn, sleedoorn,
wilde roos te planten. Nader bericht volgt.

Roggelelie terug in het landschap

Meerdere bewoners hebben zaden gekregen om in hun
tuin de roggelelie op te kweken. Op dit moment is het
belangrijk om geschikte duurzame locaties te vinden waar
de opgekweekte planten uitgezet kunnen worden,
zogenaamde proefvelden.

Stand van zaken
Onze werkgroep denkt mee over een geschikte
proeflocatie.

Bijenlint(en) aanleggen

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven om
de overlevingskansen van de bij te bevorderen. Dit kan in
onze tuinen of in de akker- en bermranden in ons dorp
met daarin bij-vriendelijke beplanting.

Stand van zaken
Er worden bijeenkomsten georganiseerd om de bewoners
enthousiast te maken voor de aanleg van een bijenlint,
door ze:

• Wegwijs te maken in de bijenwereld.
• Wegwijs te maken in het verminderen van het gebruik

van bestrijdingsmiddelen
• Stimuleren van de aanplant van of zaaien van

biologische bollen en planten.
• Bijenhotels bouwen en plaatsen op plaatsen die aan

bepaalde condities voldoen.
• De gemeente meer stimuleren om op een bij-

vriendelijke wijze het openbaar groen te gaan
beheren. Bv. door bordjes te plaatsen: MAAI MIJ NIET.

Nestkastjes ophangen

Het is belangrijk dat de eikenprocessierups wordt
aangepakt om verdere verspreiding in te dammen. Men

denkt al gauw aan het plaatsen van nestkasten daarvoor,
maar de plek moet veilig zijn en in de omgeving moet er
het hele jaar voedsel zijn voor de vogels. Zoals bloemrijke
bermen of planten van streekeigen voorjaarsbloemen en
bollen.

Stand van zaken
Eerst wordt gekeken of het zinvol is om in ons dorp nog
meer nestkastjes voor vogels of vleermuizen op te
hangen.We zetten erop in om het nog dit jaar te doen.

Bewoners betrekken

Ons doel wordt gehaald wanneer we de activiteiten
samen met de bewoners gaan uitvoeren. Daarom worden
er voor de Midlaarders activiteiten georganiseerd om de
kennis over het Drentsche Aa landschap, de natuur en de
cultuur historie van ons dorp te vergroten. Dat doen we
door het organiseren van:

• Plantjesmarkt
• Voorlichtingsavonden
• Fietstochten
• Stiltewandelingen
• Struiken planten, inzaaien van bloemrijke akkerranden

c.q. bermen e.d.
• Wandelingen met een deskundige
• Educatie voor de kinderen
• Bezoeken aan andere plaatsen om meer kennis op te

doen.

De patrijs terug in het landschap

In Drenthe is men op zoek naar mogelijkheden om de
verdere achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen.
O.a. de zogeheten 'keverbank' moet daarbij helpen. Een
keverbank is een verhoging in het landschap. Door een
bodemmengsel van graspollen en kruiden en de
verschillende hoogtes van de bodem, trekt de grond veel
kevers en andere insecten aan. Met de aanleg van de
bank worden niet alleen insecten lekker gemaakt, de
vogels eten op hun tijd graag de insecten weer op, zoals
de patrijs.

Deze activiteit nemen we mee naar volgend jaar.

Heb je ideeën of wil je meedoen? Je bent zeer
welkom. Meld je aan bij engelsmanmidlaren@gmail.com.

De werkgroep bestaat uit Michiel Kanon, Niesco
Loerop, ReinoudTjallema, Ineke Noordhoff, Erik
Bergsma, Ina Huesken en Carla Engelsman

hoogteverschillen
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Ter informatie

Op de website Landschapsbeheer Drenthe is veel
praktische informatie te vinden over.

• Drents bloemmengsel zaaien. https://lbdrenthe.nl/
projecten/drentse-bloemenmengsels

• Inheemse struiken en planten, die geschikt zijn.
https://lbdrenthe.nl/inheemse-struiken-voor-de-
biodiversiteit.

• Fruitbomen planten. https://lbdrenthe.nl/projecten/
drentse-hoogstamfruitbomen met o.a. een
cursusboek over hoogstamfruitbomen.

• Biologische bloembollen planten. https://lbdrenthe.
nl/projecten/wilde-narcis

• bollenbank@lbdrenthe.nl
• Aantrekken van (wilde) bijen. https://lbdrenthe.nl/

aan-de-slag/meer-weten/beschermdebij https://
lbdrenthe.nl/de-bijentuin-van-tera

• https://lbdrenthe.nl/projecten/nederland-zoemt
• Nestkastjes ophangen. https://lbdrenthe.nl/aan-de-

slag/meer-weten/eikenprocessierups
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IJSVERENIGING MIDLAREN

Deze keer stellen we de
ijsvereniging van Midlaren
aan jullie voor. Voor
diegenen die nieuw zijn in
het dorp een korte
kennismaking met de
historie en voor iedereen
een bericht van de IJsclub
zelf want de winter komt
eraan!

De ijsvereniging van Midlaren is de oudste vereniging van
het dorp, om precies te zijn bestaat de club op 30 januari
106 jaar! Opgericht in café Haitsma (nu: La Vita e Bella)
en dat jaar (tijdens WO I) kon er gelijk flink geschaatst
worden; er werden diverse rijderijen gehouden in de loop
van de jaren. De rijderijen trokken veel publiek (kaartje 50
ct) en de wedstrijdschaatsers kwamen van heinde en
verre.

Er werd jarenlang gezocht naar een goede plek voor de
ijsbaan. Aanvankelijk werd er vooral op ondergelopen land
en in diverse polders gereden maar ook op het voormalig
Natuurbad Midlaren werd geschaatst en wedstrijden
verreden. Uiteindelijk werd in 1960 de plek van de huidige
ijsbaan aan de Tolhuisweg aangewezen als plek voor de
ijsbaan in de winter en als sportveld voor de school in de
zomer. Enige puntje van aandacht was nog het verkrijgen
van voldoende water op de baan…. detail….Hieronder
lees je in het bericht van de ijsclub hoe dat gaat en dat het
een mooi ritueel is geworden in het eerste weekend van
december. Langzaamaan komen er in de loop van de
jaren lichtmasten en een gebouwtje (voor de Koek en
Zopie), een heuse sneeuwschuiver en bankjes: de
verdere plannen voor de toekomst lees je ook hieronder.
Rest nog te vertellen dat als het echt gaat vriezen dat de
ijsvereniging dan ook de toertochten op het
Zuidlaardermeer medeorganiseert; in het jaar ’63 – ’64 is
de eerste toertocht gehouden en in 2010 zelfs de NK
marathon! Als je meedoet aan de toertocht krijg je een
medaille met daarin het aantal geschaatste kilometers
erin geslagen: mijn uniekste medaille ooit!

En nu maar hopen de koning Winter gaat regeren het
komende jaar. Aan het bestuur zal het niet liggen, fanatiek
en toegewijd als ze zijn!

Bericht van de IJsclub

In het bestuur van de IJsclub hebben wisselingen
plaatsgevonden. Michiel Kanon heeft de voorzittershamer
overgedragen aan Ralph Steenbergen. Bestuurslid Ciaran
Jetten is vertrokken naar het buitenland. Hendrike Strating
heeft zijn plek in het bestuur overgenomen. Evenals diens
jas en overal.We zijn blij met de nieuwe aanwinsten in het
bestuur.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Ralph Steenbergen
Secretaris: Esther Vos
Penningmeester: Jan Jaap Hamming
Overige bestuursleden: Henk Jan Loeröp en Hendrike
Strating

Van links naar rechts op de Bloemert: Jan Jaap, Ralph, Henk
Jan, Hendrike en Esther

Plannen van het bestuur

We zouden het mooi vinden als Nr. 15 verbouwd/nieuw
gebouwd wordt tot een plek waar we ook een
binnenruimte hebben voor de schaatsers om even op te
warmen en een warme choco te drinken. Een ruimte waar
ook een toilet en stromend water is. Over deze wensen
zijn we in gesprek met de Sportveldcommissie en
Dorpsbelangen.

Water inlaten voor de ijsbaan

Zaterdag 3 december is het bestuur aan de slag gegaan
om het water in te laten op het sportveld. Eerst togen we
naar de Bloemert om het slootje vrij te maken voor
optimale stroming van Zuidlaardermeer naar pomp.

Dan naar de pomp bij kruising Tolhuisweg –
Groningerstraat. De pomp hebben we vrijgemaakt van
rommel en omgezet zodat deze het water langs de
Tolhuisweg omhoog naar het sportveld pompt.

En dan dus op naar het sportveld. Zoals altijd de laatste
jaren is het een rommeltje bij Nr. 15.We ruimen rommel
op en checken de verlichting van de baan en onze Ferrari
sneeuwschuiver. Ondertussen kijken we regelmatig even
bij de buis in het slootje of de pomp goed is omgezet en
het water al begint te stromen. Dat kan soms even duren.
Onder genot van meegebrachte koffie, thee en
Jägermeister zetten we de puntjes op de i met betrekking
tot de jaarvergadering van 16 december en het ophalen
van de contributie. Thea bracht nog heerlijke bonensoep.
De moraal is goed.

Het water stroomt nog niet echt, maar het geborrel in de
buis geeft voldoende vertrouwen dat dat water wel gaat
stromen. En met een week is als het goed is de ijsbaan
gevuld met water. Laat de vorst maar komen.Wij hebben
zin in een fijne ijstijd waarin we hopelijk voor jong en oud
leuke activiteiten op de ijsbaan kunnen organiseren.

VRIJ SCHAATSEN KARDINGE

Er kan weer geschaatst worden! De data van het "vrij
schaatsen" voor leden van natuurijsclubs zijn bekend. De
data in Kardinge (Groningen) zijn:

Zaterdag 7-1-2023 16:30 - 18:30 uur (inclusief de toertocht
met stempelkaart en medaille)

Zaterdag 11-03-2023 16:30 - 18:30 uur

Nog even in het kort de "spelregels".
• de schaatsers moeten lid zijn van een

natuurijsvereniging (event. controle ledenkaart)
• de toegang is alleen mogelijk via een ticket
• licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen

hebben geen toegang
• het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
• de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of

helmen

Zeer belangrijk:
Er is besloten het ticketsysteem zoals vorig jaar
geïntroduceerd, te handhaven. Dat betekent dat iedereen
die komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te
beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn
kosteloos en te verkrijgen via
www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen

Het principe:
GEEN TICKET = GEEN TOEGANG = GEEN DISCUSSIE

Dit hanteren we om de vrijwilligers bij de poort uit de wind
te houden. Zij kunnen er ook niets aan doen en doen
alleen hun taak.
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DIT IS EEN VOORBEELD VAN

EEN KOP OVER TWEE REGELS

Nulla vestibulum eleifend nulla. Suspendisse potenti.
Aliquam turpis nisi, venenatis non, accumsan nec,
imperdiet laoreet, lacus. In purus est, mattis eget,
imperdiet nec, fermentum congue, tortor. Aenean ut nibh.
Nullam hendrerit viverra dolor. Vestibulum fringilla, lectus
id viverra malesuada, enim mi adipiscing ligula, et
bibendum lacus lectus id sem. Cras risus turpis, varius ac,
feugiat id, faucibus vitae, massa. Nunc gravida nonummy
felis. Etiam suscipit, est sit amet suscipit sodales, est
neque suscipit erat, nec suscipit sem enim eget leo. In
porttitor rutrum leo. Ut eget leo.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida.
Phasellus purus. Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis ut,
vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl. Aliquam
erat volutpat. Integer fringilla. Duis lobortis, quam non
volutpat suscipit, magna sem consequat libero, ac
hendrerit urna ante id mi. Quisque commodo facilisis
tellus. Integer sodales lorem sed nisl. Morbi consectetuer
mauris quis odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu,
euismod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, convallis
quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin aliquam, leo
at luctus tempus, eros lectus eleifend massa, quis
sollicitudin erat magna non leo. Vestibulum vel metus.
Donec sagittis velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa
venenatis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget,
suscipit semper, congue eu, est. Quisque malesuada
volutpat enim. Vestibulum leo sem, molestie a, mattis
bibendum, feugiat facilisis, nisl. Nam scelerisque odio.
Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra.
In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.
Suspendisse auctor erat at ipsum.Aliquam vitae tortor id
massa tincidunt eleifend.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum enim vitae
mauris. Proin mattis eleifend pede. Sed pretium ante sit
amet elit. Quisque pede tellus, dictum eget, dapibus ac,
sodales dictum, lectus. Pellentesque mi dui, molestie sit
amet, adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas quis
magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas rhoncus. Duis
mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt
fringilla. Integer leo. Duis eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque

sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus
justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum,
leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui.
Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia. Suspendisse
potenti. Etiam feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan porttitor
dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla
porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae eros.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet
metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat
ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut,
tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at
augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus ipsum
vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at,
porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus
rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida
pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet consequat pede
turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc
luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum tempus,
blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis
vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed
eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis
mi. Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla
gravida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula suscipit
nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed commodo,
ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi,
in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque
fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae;
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KERSTPUZZEL

Een pittige kerstpuzzel dit jaar,
denken we zelf. Acht rebussen die
allemaal iets met Midlaren te
maken hebben. Kijk goed naar wat
je ziet, de kleuren en de plek. Vind
jij alle antwoorden?

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



IN MEMORIAM

JOS HOGENBIRK

Op 30 oktober kwam er een ruw einde aan het leven van
Jos Hogenbirk. Met een grote klap stond de wereld ineens
stil, de onwerkelijke leegte deed pijn.

Jos kwam in 1995 samen met Marjolein in Midlaren
wonen aan de Tolhuisweg nr 6 nadat ze het huis helemaal
hadden verbouwd. Uiteraard heeft Jos dat, met behulp van
zijn vader, grotendeels zelf gedaan. Het werd een veilige
thuishaven voor Bas, Brent en Daniek die alle drie in
Midlaren geboren zijn. Jos werkte in die tijd als
pedagogisch medewerker bij Yorneo.

Naast zijn werk kluste hij graag en veel. Toen al. En dat
ging hem zo goed af dat hij voor zichzelf begon met
Timmer en Bouwbedrijf Hogenbirk. In het begin een paar
dagen per week, in combinatie met Yorneo. Later werd dat
steeds meer totdat hij nog maar een dag in de week
werkte als ambulant begeleider bij Stimulans in
Hoogezand. De rest van de week was hij altijd druk met
zijn klusbedrijf. Jos was juist van plan te stoppen bij
Stimulans om zo ook wat meer tijd voor zichzelf en zijn
gezin te krijgen, om bijvoorbeeld een eigen camper te
bouwen. Totdat het onheil toesloeg.

Voor veel dorpelingen was Jos een graag geziene
verschijning. Met zijn blauwe bus vaak onderweg naar een
klus en altijd tijd voor een praatje als je hem tegenkwam.
En iedereen die hem kent van het klussen (en wie niet in
het dorp zou je bijna zeggen) weet hoe goed dat was. Je
moest er - eerlijk is eerlijk - soms even op wachten maar
als Jos er was dan hielp hij mee met het bedenken hoe
het handiger of beter kon, hij kon bijna alles en hij leverde
bovendien topwerk op maat! Maar het was niet alleen
maar zijn manier van werken die het zo fijn maakte, er
was altijd ruimte voor een goed gesprek bij een kop koffie.
We hebben het weleens gekscherend zijn pedagogisch
klussenbedrijf genoemd, en dat zat er soms niet ver
naast.

En zoals Jos omging met zijn werk, zo ging hij eigenlijk
om met alles wat hij deed. Of het nou motorrijden,
vakantievieren of een dorpsactiviteit was, hij zorgde dat
het niet alleen georganiseerd werd maar ook voor elkaar
kwam, hij was een echte verbinder en genoot volop als
iedereen plezier had. Hij heeft vanaf het begin in de
sportveldcommissie gezeten en was een onmisbare
kracht bij het volleybaltoernooi. Laat de praktische zaken
maar aan hem over, van het fluitje tot de markeringen of
het schema, met een vrolijke lach leidde hij de boel in
goede banen. Daarnaast heeft hij nog veel andere dingen

voor het dorp gedaan, zoals meehelpen met het
opbouwen van de keet op nummer 15 of het organiseren
van de oudejaarsborrel op de Tolhuisweg; als het maar
gezellig en goed was. Als er iets gedaan moest worden
kon je altijd op Jos rekenen!

Ook in zijn gezin was hij de spil, steun en toeverlaat.
Iemand waar je op kon bouwen. Maar ook iemand die zijn
grenzen aangaf en zijn eigen dingen deed. Zodat alles in
balans bleef. Het stond zo mooi op de rouwkaart: ‘We
waren een sterk team en het sterkste teamlid moeten we
nu missen’.

In het dorp laat hij bij iedereen die hem kent een grote
leegte achter, we herinneren hem als een lief en kostbaar
mens.

We wensen Team Hogenbirk alle moed en sterkte met dit
vreselijke verlies en gemis.

Anneke Grootoonk

Lieve dorpsbewoners,

Na het overlijden van Jos hebben wij enorm
hartverwarmende reacties gehad in de vorm van kaarten,
bloemen, aangeboden hulp, een praatje, de advertentie in
de krant en de Midlaarder-vlag half stok in het dorp.

Daarnaast zijn we door omwonenden in de lastige eerste
week gesteund met pannen zelfgemaakte soep, brood en
een heerlijke schaal lasagne.

Het is niet te omschrijven wat deze steun voor ons heeft
betekend en daarbij een geweldig eerbetoon aan Jos.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken!

Marjolein, Bas, Daniek en Remon, Brent en Amber

TROOSTGEDICHT

Mensen die in je hart zitten
zijn als zonnestralen.
Iedere keer als je aan ze denkt krijg je een warm gevoel.
Mensen die in je hart zitten
zijn soms als een onverwachte bui met regen.
Je vecht dan tegen je tranen,
maar je houdt ze gewoon niet tegen.
Mensen die in je hart zitten
zijn als de maan.
Elke dag opnieuw verschijnt dat bijzondere moment
en denk je er op verschillende manieren aan.
Mensen die in je hart zitten
zijn als de sterren
die schitteren in de donkere nacht.
Je denkt aan de mooie momenten die er waren.
Dat geeft je steeds kracht.
Mensen die in je hart zitten
zijn als vlinders.
Ze laten je zien hoe iets dat zo teer is en zo klein
soms op onverwachte momenten
even een grote troost voor je kan zijn.

(gedicht I. Krukkert)

IN MEMORIAM

BARTHOLD LICHTENBELT

Barthold was slechts 4 jaar onze dorpsgenoot, maar meer
dan 50 jaar een goede vriend. Hij was in zijn werkzame
leven dierenarts en wel voor kleine en grote huisdieren. ‘s
Nachts zijn bed uit voor een keizersnee bij een koe of voor
een schaap dat moest lammeren: geen probleem.

Eind jaren ‘60 leerden we elkaar in Utrecht kennen via
onze vrouwen die vriendinnen waren. Vanaf het begin
waren we bridgepartners, maar ook zeilmaatjes, tijdens
onze gezamenlijke vakanties en later ook op het

Zuidlaardermeer, want beide gezinnen kwamen in het
noorden te wonen. Eerst woonden we vlak bij elkaar in
Haren en een paar jaar geleden kwamen Barthold en
Marjolein naar Midlaren. In de 4 jaar dat Marjolein en
Barthold in Midlaren wonen, zijn zij zeer snel ingeburgerd,
deels omdat ze in het ‘drukke’ gedeelte, de Tolhuisweg,
wonen en deels omdat ze een hond hebben. Door het
wandelen met de hond ontstaan er snel vele contacten.
Nu moet ik wel zeggen dat Barthold behoorlijk
nieuwsgierig was. Hij wist van veel dingen en mensen in
Midlaren in die korte tijd meer dan ik, die hier nu 31 jaar
woon. Barthold was niet alleen een zeer goede vriend
maar ook een goede buur, vriendelijk, behulpzaam en
vooral een goede luisteraar. Hij was dol op hun vele
kleinkinderen en deed alles voor ze.

De eerste ziekteverschijnselen werden zo’n anderhalf jaar
geleden duidelijk. Veel te snel begon zijn geheugen hem
in de steek te laten. Aan het bridgen kwam een einde. Ook
zijn fysieke mogelijkheden gingen snel achteruit. Een
rondje over de golfbaan zat er al snel niet meer in. Het
laatste half jaar was contact nauwelijks meer mogelijk.
Marjolein kon hem met hulp eerst nog thuis verzorgen,
maar uiteindelijk lukte dat niet meer zodat een
verpleeghuis noodzakelijk was. Eerst in Eelde en de
laatste periode in de Enk in Zuidlaren.

Barthold overleed 27 oktober, niet meer bij bewustzijn
maar in het bijzijn van zijn familie. Barthold is 75 jaar oud
geworden.Wij zullen hem enorm missen en wensen
Marjolein alle sterkte toe.

Herman van Dop
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DE KERSTCANTATE

door Henri Knap

Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag?' vroeg de
pastoor.

Het was de dorpspastoor een eer en een genoegen dat
de beroemde musicus in zijn dorp een huis had gekocht
om er tot rust te komen van het jachtige leven in de
concertzalen van Parijs. 'Blijft u met kerstmis hier?'

Ja, de beroemde musicus was van plan de kerstdagen in
het dorp door te brengen. 'Mag ik u dan uitnodigen voor
onze kerstcantate? Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur,
kerstcantate, wij zijn natuurlijk maar amateurs, ons koor is
niet meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u
wel. En het orgel is al even gammel als de organist. Zelf
ben ik ook geen echte dirigent, maar goed, we doen ons
best, en ik stel er prijs op uw vakkundig oordeel te mogen
vernemen.'

Het werd kerstmis, de grote musicus kwam, de pastoor
was nog zenuwachtiger dan anders, de organist en het
koor deden hun uiterste best en iedereen was het erover
eens dat de cantate dit jaar nog schoner klonk dan vorig
jaar. Na afloop nodigde de pastoor zijn hoge gast uit op de
pastorie, hij had zijn mooiste fles wijn uit de kelder
gehaald. 'En?' vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen
had ingeschonken.

'Heel goed,' zei de man uit Parijs. 'Werkelijk heel goed. Ik
bedoel de wijn.'

'En de cantate?'

'Niet goed,' zei de man uit Parijs. 'U doet uw werk zonder
twijfel met toewijding, maar als ik eerlijk ben: de toon is
niet zuiver, de stemmen zitten niet goed onder elkaar, de
tekst is onverstaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, het
forte is te hard, het pianissimo te zacht, de tempi zijn niet
constant. Het spijt mij dat ik u dit zeggen moet, maar u
vroeg mij ernaar.'

Bedroefd sloeg de pastoor zijn ogen neer en tuurde in zijn
glas. 'Het is goed dat u het mij eerlijk zegt, monsieur. Ik
ben ook geen vakman, ik ben maar een gewone
dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat
slaan, maar dat is dan ook alles. Ik ben wel blij dat u zei

dat wij ons werk met toewijding doen. Dat hoorde u er dus
wel in?'

'Jazeker,' zei de musicus uit Parijs, 'met toewijding. Alleen
vals. Maar laat ik ophouden met mijn kritiek, liever doe ik u
een voorstel. Ik heb zojuist van mijn dokter gehoord dat ik
het het komende jaar kalm aan moet doen, zodat ik voor
langere tijd in deze contreien zal vertoeven. Kan ik u
misschien van dienst zijn door volgend jaar kerstmis de
directie van uw koor over te nemen?'

En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds in
september met de repetities aan, de slechtste stemmen
gooide hij eruit, een kennis uit Parijs lapte het orgel op en
bracht de organist van het dorp de eerste beginselen van
behoorlijk orgelspelen bij, en de verwachtingen waren dan
ook hooggespannen toen het weer kerstmis werd.

De pastoor zat wat onwennig in de kerk, tussen zijn
parochianen in, vijftien jaar lang had hij voor zijn geliefd
koor achter die lessenaar gestaan, nu stond de grote
musicus daar.

Met een gebaar dat de routinier verried hief de dirigent uit
Parijs zijn slanke handen, het koor zette als één man in,
en zuiverder dan ooit klonk de muziek door de gewelven.
Zo had de kerstcantate nog nooit geklonken. Toch was er
iets, maar de pastoor wist niet wat.

'En?' vroeg de musicus. Net als een jaar geleden waren zij
voor een goed glas wijn neergestreken op de pastorie.
'En?'

'Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe u te
danken.Woonde u maar altijd in ons dorp, dan kon u
jaarlijks de kerstcantate dirigeren!'

Die nacht kon de pastoor de slaap niet vatten en de hij
wist niet waarom. Hij zei nogmaals zijn avondgebed, maar
het hielp niet. Hij lag maar in het donker voor zich uit te
staren, totdat plotseling aan zijn voeteneind een zacht
schijnsel zichtbaar werd. De pastoor schrok, daar stond
een engel. Hij vreesde met grote vreze. Maar de engel zei:
'Vrees niet, meneer de pastoor, ik ben uit de hemel
neergedaald om te zien hoe het met u is. Al vijftien jaar
lang luisteren wij hierboven naar uw kerstcantate, maar nu
laat de Eeuwige u vragen waarom de muziek dit jaar is
uitgebleven, wij hebben niets gehoord.'

DE DAS IS EEN ECHTE

SCHARRELAAR

Te zien krijg je ze zelden of nooit. Ze zijn schuw en leven
vooral ‘s nachts. De dieren zien er grappig en vriendelijk
uit met die markante krijtstreep op hun kop en dat bolle lijf.
De das is in ons land terug van weg geweest en houdt
ook verblijf in het landschap om ons heen.

Is de das bezig aan een opmars?
In de buurt hoor je wel geluiden dat de das in aantal aan
het toenemen is. Voor die vrees is echter geen grond,
zeggen Tonnie Sterken en Jolanda Bansema. Allebei zijn
ze actief in natuurorganisatie IVN in Zuidlaren. Zij volgen
het doen en laten van de das in onze omgeving en nemen
ons mee naar de dassenwereld. Ze vertellen dat de das
een beschermd dier is met een nuttige functie
voor de natuur. Zo woelen ze de bosgrond los
waardoor nieuwe vegetatie kan groeien en ze
ruimen kadavers op. Goed voor de
biodiversiteit. Jaarlijks tellen en registreren de
beide vrijwilligers van de dassenwerkgroep Kop
van Drenthe de aantallen dassen die hier leven.
Tonnie Sterken: “Wij inventariseren op de Vijftig
Bunder en in het Noordlaarder bos. Dat doen
we al jaren.We kennen de locaties waar ze
zitten en weten op grond van onze tellingen dat
er elk jaar rond de 33 dassen -jong en oud - in dit gebied
leven. De populatie is stabiel en het klopt dus niet dat de
das hier aan een opmars bezig is.” Zijn collega Jolanda
vult aan: “Tegenover de jaarlijkse aanwas van jonge
dieren staat dat ze ook weer uitzwermen als ze groot zijn.
Vergeet niet dat dit uitzwermen riskant is: sommige vinden
onderweg onvoldoende voedsel, veel vaker worden de
dieren onderweg dood gereden.”

Meer droogte, minder voedsel
Al hoort de das tot de roofdieren, jagen gaat hem niet echt
goed af. Ze zijn niet snel, bovendien zien ze slecht. Maar
ruiken doen ze des te beter. Het liefst scharrelen ze op
hun gemak wat rond, op zoek naar wat ze onderweg
tegenkomen, zoals kevers, slakken, muizen, bessen,
bramen, noten, paddenstoelen, maïs en allerlei larven. “Ze
zijn verzot op regenwormen, maar ook appels lusten ze
graag, Als ze een regenworm vinden, steken ze hun snuit
in de grond en trekken de worm er in zijn geheel uit. Op
die plek vind je soms een snuitputje”, legt Tonnie Sterken
uit. “In de nacht trekken ze erop uit om hun voedsel te
zoeken. De afgelopen jaren zien we wel dat die
voedselrondes steeds groter zijn geworden. Door de
droogte vinden ze minder eetbaars. Daarom moeten ze
langer zoeken naar hun kost. Op die tocht kunnen ze ook
graslanden of een maïsveld aan doen en soms een

gazon. “Zeker als de grond nat is door dauw of
besproeien, dan komen daar regenwormen naar boven.
Precies wat ze zoeken.”

Schoon bed
Na het verzamelen van voedsel en tegen dat de dag
aanbreekt, gaan de dassen weer huiswaarts - dat wil
zeggen naar hun dassenburcht. Sterken: “Die burcht, dat
is een ondergronds labyrint van gangen en kamers. Daarin
leeft de familie das, ofwel de clan. Soms leven er
meerdere generaties in een burcht. Dat gaat goed, want
de das is een heel sociaal dier, tenminste zolang de
andere das tot het eigen territorium hoort. Zo niet, dan kan
het knokken worden.” In de burcht heb je ook aparte
geboortekamers, waar de jongen worden geboren en
gezoogd. Jolanda Bansema: “Die kamers zijn vaak
verboden terrein voor de mannetjes.Wat opvalt is de zorg

die de dieren besteden aan hun burcht. Dassen
zijn nette dieren, zeker de damesdassen. Af en
toe maken ze de boel schoon en zie je ze blad,
mos, varens en takjes achterstevoren naar
binnen slepen om de kamers te ‘stofferen’ of
een bedje te bekleden. En hun ontlasting doen
ze niet in, maar buiten de burcht in speciale
latrines. ’s Winters houden ze rust, dan slapen
ze veel. Alleen als het weer te doen is trekken
ze erop uit voor hun voedselronde. Maar als het
guur en koud wordt blijven ze liever binnen en

stoppen ze zelfs de ingangen dicht.”

De beide natuurbeschermers kennen zowat elke vierkante
meter van het gebied. “We lopen iedere twee jaar zigzag
door het hele bos en over de heide en brengen nieuwe
locaties in kaart. Dan zien we ook de bijburchten, vaak
niet meer dan een enkele vluchtpijp. Die worden gebruikt
om vandaaruit eten te zoeken en soms om een lastig
dassenmannetje te parkeren. Als je zo’n bijburcht ziet
denk je algauw dat die bezet is, maar heel vaak zijn ze
leeg.”

Schade
De das vertoont zich af en toe ook bij een maïsveld of in
een tuin, en doet zich daar tegoed aan maïskolf of ander
voedsel. Zo’n bezoek kan ook sporen van schade
achterlaten zoals een omgewoeld stuk gras. Tonnie
Sterken: “De dassenschade bij boeren is doorgaans
betrekkelijk klein. De schade wordt bovendien vergoed.
Tuinliefhebbers die hun gazon willen afschermen kunnen
er lage steekpaaltjes (30 cm hoog) omheen zetten met
een stroomdraadje eraan. Dat helpt en houdt de das weg.”

Meer weten over de das: kijk op
dassenwerkgroepdrenthe.nl
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DE COLUMN VAN ROOS

Busje komt zo

Treurig, anders laat het beeld van het overgrote deel van
de bussen die ik voorbij zie gaan op de Groningerstraat
zich niet beschrijven. Alleen de bussen die op schooltijden
rijden zijn behoorlijk gevuld, voor de rest is het vaak de
chauffeur alleen in de bus of hooguit vergezeld van een
enkele passagier. Tussen pakweg 09.30 en 14.30 uur kom
je bij ons niet weg en arriveer je evenmin met de de
Qbuzz in Midlaren. En van 17 tot 7 rijdt er niets.

Ondertussen werkt de landelijke overheid aan de
Contouren Toekomstbeeld OV 2040: “Iedereen in
Nederland moet snel, gemakkelijk, betrouwbaar en
betaalbaar met het openbaar vervoer (OV) kunnen reizen.
Nu en in de toekomst. Daarom werkt het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het
toekomstbeeld van het openbaar vervoer in 2040. Dit doet
zij samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders
en ProRail.”

Dat toekomstbeeld komt ons, perifere
plattelandsbewoners, tamelijk utopisch voor.Waarom staat
er bijvoorbeeld niet: “Voor minder dichtbevolkte
plattelandsgebieden is openbaar vervoer een onevenredig
dure, milieubelastende en weinig effectieve manier om
aan de mobiliteitsbehoefte van burgers tegemoet te
komen. In die gebieden zetten wij in op het gebruik van
electrische schoolbussen, electrische fietsen, elektrische
deelauto’s, elektrische belbussen, inzet van
vrijwilligersnetwerken voor mensen die niet zelf kunnen
rijden, en, op termijn, technologische vernieuwing zoals
zelfsturende auto’s en busjes of zelfsturend elektrisch
railvervoer.”

Dat klinkt al een stuk minder utopisch in mijn beleving. En,
wat misschien nog wel belangrijker is: het gaat om
óffensief wensdenken, niet om defensieve wollige taal
waarvan iedereen nu al kan aanvoelen dat de
weerbarstige werkelijkheid anders dicteert.

Natuurlijk is goed en fijnmazig openbaar vervoer een
maatstaf voor de beschaving van een land. Maar je moet
ook op tijd de werkelijkheid onder ogen durven zien:
traditioneel openbaar vervoer in stand houden in delen
van het Nederlandse platteland is een doodlopende weg
vergelijkbaar met het hardnekkig tegen beter weten in met
belastinggeld vast willen houden aan het bezit van een
lokaal perifeer vliegveld in tijden van klimaatverandering.
Ik pleit voor vernieuwen met meer durf en creativiteit.

DE BELEVENISSEN VAN BEER

Van 3 tot en met 12 december heeft Amber op Beer
gepast. Hij viel met zijn neus in de boter, want meteen op
zijn eerste avond werd er hard op de deur gebonsd en lag
daar opeens een grote zak cadeautjes. Beer heeft
genoten van het uitpakken en spelen met al het nieuwe
speelgoed, en natuurlijk van heel veel pepernoten. Een
paar dagen later heeft Beer ook nog geholpen bij het
versieren van de kerstboom. Een feestelijke december-
week dus voor Beer! Ten slotte heeft hij nog
kennisgemaakt met Tim, die even zijn oor heeft geproefd.
Beer gaat dus nog even lekker in bad en daarna door
naar zijn volgende logeeradres, bij Jula!

DIT IS EEN VOORBEELD VAN

EEN KOP OVER TWEE REGELS

Nulla vestibulum eleifend nulla. Suspendisse potenti.
Aliquam turpis nisi, venenatis non, accumsan nec,
imperdiet laoreet, lacus. In purus est, mattis eget,
imperdiet nec, fermentum congue, tortor. Aenean ut nibh.
Nullam hendrerit viverra dolor. Vestibulum fringilla, lectus
id viverra malesuada, enim mi adipiscing ligula, et
bibendum lacus lectus id sem. Cras risus turpis, varius ac,
feugiat id, faucibus vitae, massa. Nunc gravida nonummy
felis. Etiam suscipit, est sit amet suscipit sodales, est
neque suscipit erat, nec suscipit sem enim eget leo. In
porttitor rutrum leo. Ut eget leo.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida.
Phasellus purus. Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis ut,
vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl. Aliquam
erat volutpat. Integer fringilla. Duis lobortis, quam non
volutpat suscipit, magna sem consequat libero, ac
hendrerit urna ante id mi. Quisque commodo facilisis
tellus. Integer sodales lorem sed nisl. Morbi consectetuer
mauris quis odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu,
euismod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, convallis
quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin aliquam, leo
at luctus tempus, eros lectus eleifend massa, quis
sollicitudin erat magna non leo. Vestibulum vel metus.
Donec sagittis velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa
venenatis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget,
suscipit semper, congue eu, est. Quisque malesuada
volutpat enim. Vestibulum leo sem, molestie a, mattis
bibendum, feugiat facilisis, nisl. Nam scelerisque odio.
Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra.
In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.
Suspendisse auctor erat at ipsum.Aliquam vitae tortor id
massa tincidunt eleifend.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum enim vitae
mauris. Proin mattis eleifend pede. Sed pretium ante sit
amet elit. Quisque pede tellus, dictum eget, dapibus ac,
sodales dictum, lectus. Pellentesque mi dui, molestie sit
amet, adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas quis
magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas rhoncus. Duis
mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt
fringilla. Integer leo. Duis eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque

sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus
justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum,
leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui.
Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia. Suspendisse
potenti. Etiam feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan porttitor
dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla
porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae eros.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet
metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat
ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut,
tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at
augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus ipsum
vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at,
porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus
rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida
pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet consequat pede
turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc
luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum tempus,
blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis
vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed
eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis
mi. Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla
gravida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula suscipit
nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed commodo,
ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi,
in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque
fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae;
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Is het geen plaatje?

Op de achterkant een prachtige foto van Hans Boven.

Heb je ook een uniek, kunstzinnig of gewoon mooi
plaatje gekiekt? Stuur hem naar kabinet@midlaren.net

De foto moet rechtop zijn en in kleur, hij moet gemaakt
zijn in Midlaren.

Succes!

mailto:kabinet@midlaren.net



