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Copij inleveren voor nieuwe uitgave 
Midlaarder Kabinet voor 30 mei, 

bij één van de redactieleden! 
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Anders getypt inleveren i.v.m. de duidelijkheid. 
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Redaktieleden 
Abel Aeilkema 
Tolhuisweg 21 
Tel. 94160 
Jaap Gros 
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Tel. 94447 
Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
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Groningerstraat 47 
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Lay-out 
Rob Arends 
Tolhuisweg 2 
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Printservice 
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Tel. 93553 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om publicatie van 
ingezonden brieven te weige-
ren indien deze inhoudelijk 
van zodanige aard blijken te 
zijn dat men er door gekwetst 
zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan dat 
advertenties die niet kompleet 
zijn aangeleverd, en derhalve 
zijn opgemaakt door de 
makers van deze uitgave, 
geplaatst worden in andere 
publicaties. 

Het Midlaarder Kabinet is een 
uitgave onder verantwoorde-
lijkheidvan Vereniging Dorps-
belangen. 

HUUR 'N CARAVAN 
Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt. 
* VOOR EEN DAG 
* EEN WEEKEND 
* VAKANTIE 

Tel: 05905 -93320 
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caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 



TER INLEIDING 
De Dorpsfeestcommissie was van mening dat het Midlaarder Kabinet een bredere opzet zou moeten 
krijgen. Het zou meer het karakter van een echte Dorpskrant moeten krijgen, die regelmatig een aantal 
keren per jaar uit komt. Lezers kunnen dan ook makkelijker inhoudelijk reageren op artikelen in het 
Kabinet, Oostermoer of Nieuwsblad van het Noorden, wanneer deze te maken hebben met Midiaren. In de 
huidige opzet kon dit niet vanwege het karakter van de uitgave en het aantal keren dat deze verschijnt. 
Na overleg met de voorzitter van Dorpsbelangen, Dinus Vos en de goedkeuring van het gehele bestuur, 
komt het Midlaarder Kabinet voortaan onder hun verantwoordelijkheid uit. Binnen een week waren vijf 
personen bereid in de Redactie plaats te nemen en die wil ik graag aan u voorstellen: 
Abel Aeilkema, Rob Arends, Jaap Gros, Bouke Klaassens en Patty Venema. 

27 januari j l . hebben we een nieuwe opzet met elkaar besproken, waarna ik er alle vertrouwen in heb om 
het Kabinet voortaan door hen te laten verzorgen. Namens de Dorpsfeestcommissie wens ik hen dan ook 
heel veel succes! Tenslotte hoop ik dat in ieder geval ondernemers uit en in Midiaren de krant financieel 
blijven ondersteunen, zodat deze bij alle Midlaarders gratis in de bus kan blijven vallen. Daarnaast hoop ik 
dat alle verenigingen in ons dorp een vaste bijdrage gaan leveren en dat vele Midlaarders, jong en oud, een 
positieve bijdrage aan de inhoud van de krant willen leveren. SUCCES!!! 

Hans Blaauboer, 
voorzitter Dorpsfeestcommissie 

VAN DE REDACTIE 
Beste Midlaarders, 
Zoals in het voorgaande stukje van de Dorpsfeestcommisie al is te lezen zal de Vereniging Dorpsbelangen 
in het vervolg de uitgave van het Midlaarder Kabinet over nemen. Hiervoor is een redactie gevormd die de 
uitgave van het blad zal gaan verzorgen. Tijdens de eerste vergadering eind januari werden al meteen een 
paar besluiten genomen waarmee het blad drastisch zou veranderen. Het formaat werd veranderd in het 
z.g.n. A4 formaat. Wat betreft de omslag hebben we de naam gehandhaafd maar in plaats van de kast 
hebben wij gekozen voor de karakteristieke boom die je ziet wanneer je vanaf Zuidlaren via de Groninger-
straatweg het dorp binnen komt. De relatie met het 'oude' Kabinet blijft bestaan door het logo in de kop 
van het voorblad waarin een klein kabinet is verwerkt. Het blad zal vier maal per jaar uitkomen. In de 
lente, zomer, herfst en winter. Het omslag krijgt per uitgave een andere kleur. De inhoud van het blad den-
ken wij te kunnen vullen met een aantal vaste rubrieken zoals b.v. de rubriek "Te koop/Te koop gevraagd" 
waarin Midlaarders gratis advertenties kunnen plaatsen. Verder zullen we een aantal oudere Midlaarders 
gaan interviewen, waarvan wij verwachten dat zij een schat aan informatie hebben over hoe Midiaren 
vroeger woonde en leefde en zo'n verhaal zal te lezen zijn in de rubriek "Midiaren Vroeger". 

In de rubriek "Reactie op" kan men reageren op een stuk dat in het Kabinet heeft gestaan b.v. als men het 
niet eens is met de inhoud van het stuk of als men het stuk wil ondersteunen. Ook kan men een reactie 
kwijt over zaken betreffende Midiaren die men b.v. in het Nieuwsblad of de Oostermoer heeft gelezen. 
De redactie behoudt zich wel het recht voor om publikatie van ingezonden brieven te weigeren indien 
deze inhoudelijk van zodanige aard blijken te zijn dat men er door gekwetst zou kunnen worden. 
De kinderen kunnen in deze krant ook aan bod komen. Zij zouden tekeningen, verhaaltjes enz. in kunnen 
sturen waarbij het leuk zou zijn als de tekeningen en verhaaltjes betrekking hebben op ons dorp. 
Vooral de laatste jaren is er een groot verloop in ons dorp en is het interessant te weten wie verhuisd is, wie 
waar is komen wonen, of ze kinderen hebben enz. Wij zouden het leuk vinden als nieuwkomers in ons 
dorp, of mensen die ons dorp verlaten kontakt willen opnemen met één van de redaktieleden, zodat wij 
over hen een kort stukje kunnen plaatsen met daarin de bovengenoemde gegevens, te beginnen met januari 
1994. Het Midlaarder Kabinet staat of valt bij de advertenties van de adverteerders, zij zijn het die deze 
krant kostendekkend maken. Zonder uitzondering gingen zij akkoord met de prijsverhoging van de adver-
tenties en plaatsten deze, hoewel het commercieel gezien voor hen weinig zoden aan de dijk zal zetten. 

Zij zien het als een sponsering. Dankzij hen kan dit blad bij iedere Midlaarder gratis worden bezorgd, en 
kan de redactie weer een jaar vooruit. Tenslotte willen we Ad Sinnema bedanken die namens de "oude" 
Dorpsfeestcommissie jarenlang zorgde voor de coördinatie, redactie en lay-out van het Kabinet. 
Ons redactieteam gaat proberen het net zo goed te doen en met behulp van de Midlaarders krijgen wij die 
krant wel vol ! 



MIDLAARDERS 
Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn het bestuur van het V W Midiaren. 
J.Moesker - H.Schuiling - J.Sijbring - C.Hovius - A.Haayer. 
Wij zetten ons het hele jaar in voor allerlei festiviteiten in Midiaren. Om ons daarbij te helpen kunt u voor 
slechts f 5,- per jaar lid van ons worden. 
Ons eerstvolgende evenement is weer het traditionele eieren zoeken voor kinderen tot 12 jaar. De 
deelname is geheel gratis ! En er zijn prachtige prijzen te winnen. Dus kinderen komen jullie maar ! De 
datum? Zaterdagmiddag 2 april om 14.00 uur. 
Dan voor de ouderen op zondag 10 april het traditionele Notenschieten op Lutje Pasen. Aanvang 13.30 
uur. Inleg f 5,- per persoon. Ook hier prachtige prijzen. Er wordt gegooid met een puntensysteem. Dus niet 
om geld! 
U ziet, er zijn dus geen belemmeringen om mee te doen. 
De data van de andere evenementen vindt u in het volgende Kabinet. 
P.S. de evenementen vinden plaats bij café Plankensloot. 
Voor eventuele informatie kunt u altijd even kontakt opnemen met de secretaris: A.Haayer, Tolhuisweg 8, 
tel.: 93558. 
Namens het voltallige bestuur, graag tot ziens !!!! 

HOE STEMDE MIDLAREN? 
Op 2 maart 1994 werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 
Voor de inwoners van Midiaren is het wellicht interessant te weten hoe Midiaren stemde. 
Er waren 281 kiesgerechtigden, 215 mensen brachten hun stem uit, dus ruim 76 %, iets meer dan in 

Zuidlaren als geheel, waar 71.9 % stemde. 

De cijfers zien er als volgt uit: 

Midiaren '94 Midiaren '90 Zuidlaren '94 
P.v.dA 45 21 % 50 22 % 21 % 
W D 92 43 % 91 41 % 29 % 
CDA 21 10% 27 12% 16% 
D'66 24 1 1 % 30 13% 14% 
GPV/RPF 6 3 % 4 2 % 9 % 
Gr.Links 27 12% 23 10% 1 1 % 

Totaal 215 100% 225 100% 

/ 

Door deze uitslag verliest de P.v.d.A. een zetel en krijgt Groen Links er een zetel bij. Daarmee wordt een 
Midlaarder, Klaas Kuipers lid van de gemeenteraad. 
Een aantal Midlaarders kreeg een fors aantal voorkeurstemmen. We noemen: Hans Blaauboer (P.v.d.A.) met 
18 stemmen, Marie Kanon (WD) met 18 stemmen en Klaas Kuipers (Groen Links) met 18 stemmen. Stef 
v.d. Helm trok met 8 voorkeurstemmen bijna 40 % van de CDA-stemmen. 

In de loop van dit jaar zijn er nog twee verkiezingen. We hopen u ook dan weer op de hoogte te houden. 

IN MEMORIAM JOHAN DE BOER 
Op 13 december 1993 is Johan de Boer heelplotseling overleden. 
Híj woonde met zijn vrouw bij "Meerzicht" in Midiaren. Hij was lid van verschillende verenigingen en was 
zo ook vertegenwoordiger in de dorpsfeestcommissie voor het dorpsfeest gehouden in 1993. 
Tevens was hij wijkhoofd van de wijk Groningerstraat - Meerzicht - Plankensloot. 
Ook in de nieuwe commissie voor het volgende dorpsfeest had hij weer zitting genomen. Helaas heeft dit 
niet zo mogen zijn. We hebben in hem een waardevol commissielid verloren. 
We wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe. 



EEN UNIEKE 
PAASMARKT IN 
ONS DORP 
MIDLAREN! 
Op zondag 27 maart in 
Huize Midspete, 
Groningerstraat 40, 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
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Na een aantal succesvolle rommelmarkten besloot het nieuwe bestuur van de dorpsfeestcommissie, om dit 
keer een Paasmarkt te organiseren. 
Waar men het een en ander kan aanschaffen voor de Paasdagen. Aangezien Pasen ook samenvalt met het 
nieuwe voorjaar, is het ook mogelijk om o.a. planten, kuipplanten, zaden en decoraties voor binnen en 
buiten te kunnen kopen. 
We wilden de markt toegankelijk maken voor iedereen, ook voor buiten ons dorp Midiaren. 
En zullen dat proberen te doen via affiche's, persberichten enz. 
Het idee was om iedere wijk wat te laten maken. 
Tijdens de eerste wijkhoofden vergadering van 16 febr. j . l . bleken er al heel wat ideeën naar voren te 
komen. Besloten werd dat de Schutshoek voor het Koek en Zopie gebeuren zorgt. De Heihazen zorgen 
voor wegbewijzering en borden, ook heel belangrijk. 
Een samenvatting van wat er gemaakt gaat worden: vogelhuisjes, bloemstukjes, bakjes met bollen, uitge-
blazen eieren, brooddeegfiguren, paashaantjes, paasfiguurtjes, boterlammetjes en grote papiermachee 
eieren enz. Tevens wordt er een grote paashaan verloot. Om de kas te spekken besloten we een aantal 
ondernemers te vragen mee te doen. O.a. de Egelantier uit Eelde, de kookhoek en gereiwinkel uit 
Groningen, uitgeverij Boucher, Klaas Kuipers met honing en kaarsen, kwekerij Roelfzema met planten en 
violen, het Roosje van Midiaren met vogelpotten en eiermanden. Allen hebben toegezegd mee te doen. 
Er komen echte marktkramen en de bedoeling is om zaterdagavond 26 maart vanaf 19.00 uur alles te gaan 
inrichten en te versieren. Voor de kinderen zal er genoeg te doen zijn, in de vorm van eieren verven, 
kleuren, buttons maken en pony rijden. 
Voor de duidelijkheid, iedereen die problemen heeft met het kopen op zondag. 
Er is de mogelijkheid om te reserveren en op maandag op te halen bij het Roosje van Midiaren. 
Maar als bestuur besloten we toch voor de zondag, omdat er dan veel in gezinsverband wordt gedaan en 
ondernomen. 
Het is leuk om te ervaren dat al diverse wijken in de weer zijn om de markt te doen slagen, want dat is de 
bedoeling, het met elkaar bezig zijn, een leuke markt en een goede opbrengst voor de kas. 
Laten we hopen op mooi weer. We zijn de fam. Greydanus reuze dankbaar dat we hun schuur mogen 
gebruiken, dus droog zitten we in ieder geval. 

Namens het bestuur van de dorpsfeestcommissie 
Esther Julius à 

H M S Î ^ 



Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij LJ 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

Ons land kent een dicht gespreid net van muziek-
scholen. Adressen sturen wij u graag toe. 
Daarnaast vele privé-les mogelijkheden, 
voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren. 
Kom eens langs of stuur onderstaande bon in; 
U wordt dan volledig geïnformeerd! 

Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter 
van jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren 
over: 
O huurmogelijkheden van een piano 
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel 
O lesmogelijkheden in onze omgeving 

Met Uw naam en adres zenden aan: 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

• • • • • • 

• . . • • • • 
TAPIJT -& MEUBELREINIGING 

GEEF UW INTERIEUR MEER GLANS EN KLEUR 
MET FEENSTRA TAPUT- & MEUBELREINIGING 

Feenstra is dè grote specialist op hel gebied van tapi'|\- en meubel-
' '~'~¡. Met nel moderne schoonmaakprocedè van Feenstra 

!*»<> F i l i a l en verkregen. Feenstra geeft elk 
teensira ibuc «.v.. 
reiniging. Met nel moderne schoonmaakproceuc »u.. -
worden spectaculaire resullalen verkregen. Feenstra geelt elk 

" i r W I weer een 'nieuw' aanzien! En zo oeteken 

reiniging.ivici i^. . . . . 
worden spectaculaire resullalen verkregen, reermiu * 
interieur razendsnel weer een 'nieuw' aanzien! En zo Detekent 
Feenstra voor u een enorme besparing op de regelmatige aar 
schal van nieuw lapï|l en nieuwe meubelen! 
• Feenstra - dé expert op hel gebied van tapijt- en meubelrei-

L~*'"liMeri en hel bedrijlsleven 
Feenstra - dé expert op nei gebiou. . . . . ._ r , 
niging voor particulieren en nel bedrijlsleven 

• Feenslra hanteert hel unieke impregneersysleem Scotchgaid 
3Mvoor een nog langduriger schoon resultaat 

• Feenslra werkl alleen met eigen specialisten en de 
modernste machines 

• Unieke garantieregeling (3 jaar!] voor particulieren 
• Besparing op onderhoud en aanschal van nieuw meubilair en 

lapijl 
• Feenslra vethelpl zells brand- en waterschade 
• Ook schoonmaakcontracten 
DE SCHOONSTE ZAAK VOOR UW INTERIEUR 

Esweg 2, 9471 BJ Zuidlaren 
Telefoon 05905-95550 
Fax 05905-94696 

DESIGN 
Reklame- Werktekenstudio 
Damsterdiep 31b 
971 I SG Groningen 
Tel. 050-137544 
Fax. 050-137579 

O) O 

Makkelijk 
toch, een bank 

in de buurt. 
Er ¡s niets handiger dan 

een goede bank. Hen bank 
waar u terecht kunt voor al uw 
geldzaken. 

Waar u 
kunt sparen of 
lenen. Waar uw 

Al uw geldzaken 
sparen en lenen 

ala salaris in goede 
handen is. Waar 
ze weten van hypotheken, van 
beleggen en verzekeren. 
Waar u zelfs een reis kunt boe-

lekker dichtbij 

ken. Waar ter wereld u ook naar 
toe wilt. En waar u altijd 
kunt binnenlopen als u vragen 

hebt over finan-
ciële zaken. 

Waar 
vindt u zo'n bank? 
Nooit ver van u 
vandaan. Want er 

is altijd een Rabobank bij u in 
de buurt. Kom snel een keertje 
kennismaken. BsbobBOk S 

Rabobank. Aangenaam. 

Stationsweg 17 Telefoon 05905 - 92501 
9471 GJ ZUIDLAREN 



WEET DE WEG IN MIDLAREN 
Natuurlijk is het u niet 
ontgaan dat er vorig jaar 
nieuwe rechthoekige 
bordjes met LF aanduiding (fi 
in ons dorp zijn geplaatst. 
Inderdaad dezelfde bord-
jes die u in hartje 
Croningen-stad kunt aan-
treffen. Deze geven de 
Saksen-route aan, die tot 
stand is gebracht door de 
St. Landelijk Fietsplatform. 
Een prachtige afwisselen-
de fietstocht met een tota-
le lengte van 230 km die 
loopt tussen Lauwersoog 
en Enschede en in beide 
richtingen is bewegwij-
zerd. Er hoort een goed 
gedocumenteerd gidsje bij 
en het spreekt voor zich 
dat u binnen het totale 
afstandstrajekt uw eigen 
tempo en tijd kunt bepa-
len. m 

Er zijn nog meer van dergelijke routes voor zowel 
fietsers als wandelaars. Voor u als inwoner van 
Midiaren is dit niet alleen leuk om te weten maar 
ook een prima mogelijkheid om eens uw eigen 
woonomgeving te verkennen en te ontdekken hoe 
mooi en bevoorrecht we hier eigenlijk wel wonen. 

Veelal wordt er nl. in zulke begeleidende route-
beschrijvingen veel informatie gegeven over uw 
dorp en woongebied, waar u niet altijd van op de 
hoogte bent. De prima uitgaven van het Nivon o.a. 
de wandelroutes het Drentepad, het Zwerfsteen-
pad en het Pieterpad zijn hier goede voorbeelden 
van. Vooral het laatste boekje is heel compleet en 
bevat ook de langste route van Pieterburen naar de 
Sint Pietersberg bij Maastricht. Het is het pad dat 
door twee kwieke dames, verstokte wandelaars, 
ontworpen en gerealiseerd is, met een hele goede 
stafkaart en leuke wetenswaardigheden uit het te 
bewandelen gebied. Ook ons dorp wordt hier 
weer genoemd als vindplaats van een stel 
massieve houten wielen van zo'n 4000 jaar oud. 
Eén er van is te zien in het Drents Museum te 
Assen, het andere is als brandhout opgestookt! 
Ook de naam Steenakkers wordt deskundig 
verklaard. 

Verder gaf het Nivon nog recent 2 wandelroutes 
uit, nl. een natuurwandeling in het Noordlaarder-
bos van 3 km. en een wandeling naar het esdorp 
Noordlaren van 8,50 km. Allebei weer met 

achtergrondinformatie over planten, dieren en 
bosgeschiedenis. Deze recreatieve routes kunnen 
u een heerlijke sportieve dag buiten bezorgen en 
toch vlak bij huis. Dit geldt ook voor de reeds 
redelijk bekende Knapzakroute met de lengte van 
zo'n 13 km. Het startpunt in ons dorp is het 
watersportbedrijf Café Plankensloot, maar ook in 
Noordlaren bij de St. Bartholomeuskerk en het 
Nivon huis is het mogelijk de route op te pikken. 
En ik kan u nu al verklappen dat er een nieuw 
Knapzakpad Noord-Drenthe in ontwerp is. De 
werkgroep knapzaktoerisme van de overleggroep 
kleine dorpen in Drenthe hoopt dit pad in mei te 
presenteren. 

Zo ziet u dat ons dorpje een gewaardeerd en 
geliefd onderdeel is van diverse professioneel 
lopende routes, geliefd door de sportieve en 
natuurminnende toerist! Zelfs in de winter ziet 
men ze bepakt en bezakt lopen. Maar ook voor de 
niet geoefende loper is het echt te doen. In ieder 
geval is vanuit Midiaren de afstand naar Rolde op 
1 dag redelijk haalbaar. 
Wilt u het eens proberen of iemand anders blij 
maken met een route beschrijving als cadeautje of 
herinnering? Kom dan eens langs in de V W 
Winkel aan de Stationsstraat. Hier kunt u o.a. deze 
genoemde routes kopen en nog veel meer infor-
matie verkrijgen over onze prachtige streek. 

Tot ziens, misschien in de winkel of anders 
onderweg! Cretha Blaauboer 



m 

De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend 
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen, 
en diverse opleidingen. 
Daarnaast hebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR, 
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige 
familiedag. Zelfverzorging van eten en drinken is mogelijk. 
Bel eens voor nadere informatie! 

buitenhuis 
Hans en Gretha Blaauboer 
Duinweg 2, MIDLAREN 

dkseizoenderrioeitev^ard Tei./Fax: 05905 - 92132 

* ligplaats voor boten 
* camping 
* café - slijterij 

WATERSPORTBEDRIJF 
PLANKENSLOOT" 

CHRIS en ANNY BOS 
Groningerstraat 21 
9475 PA Midiaren 

tel. 05905-91546 

Ook verzorgen wij uw partijtjes en recepties tot 80 pers. 

hamming drogist 
homeopatie 
v.n.r. reform 
foto quelle 

DROGISTERIJ 

Stationsweg 24, Zuidlaren 

WATERSPORTBEDRIJF 

"de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

ÜiÉSaaa; -•/ 
«tat warnen 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
05905 - 92946 



VERENIGING VAN DORPSBELANGEN 
Titproiect 
Het Tilproject (Toeristische informatie Landelijke 
gebieden) is een initiatief van de vereniging Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. In 60 
kleine dorpen komen speciale borden met toeris-
tische informatie. Deze borden worden geplaatst 
aan de Knapzakroutes. De bedoeling is dat er 
meer aandacht gevestigd wordt op het Drentse 
platteland met zijn mooie natuur, boeiende cul-
tuurhistorie en landschappelijk schoon. 
In Midiaren wordt het bord geplaatst op het 
brinkje tegenover café-restaurant "De Hunebed-
den". Het bord is een vierkant kunststof bord gevat 
in een eikenhouten drager. De kleur is zandsteen-
geel met een paarse bies. Aan de ene zijde komt 
een plattegrond van het dorp, waarop tevens de 
bijzonderheden van het dorp vermeld worden, 
met een korte cultuur historische beschrijving. 
Aan de andere zijde komt een kaart van de regio, 
met informatie en een beknopte beschrijving over 
de Knapzakroute. 
Daar op het brinkje al 
een zitbank staat, wordt 
de bijbehorende zitbank 
geplaatst aan de Schuts-
weg bij de ingang van 
het hunebed. Het is de 
bedoeling dat de plaat-
sing voor de zomer zal 
gebeuren. 

Onderhoud hunebed 
Het onderhoud rondom het hunebed moet 
uitgevoerd worden door Staatsbosbeheer. Door 
een misverstand is het onderhoud in het seizoen 

1992/1993 niet uitgevoerd. Men heeft mij van de 
zijde van Staatsbosbeheer verzekerd dat dit manco 
zo spoedig mogelijk recht gezet zal worden. 

Busdienst 
De GADO was van plan om met ingang van 29 
mei 1994 de avonddiensten na 18.30 uur en de 
zondagdiensten in z'n geheel te laten vervallen. 
Vooral door toedoen van enkele verenigingen uit 
Noordlaren heeft de GADO hier van afgezien. De 
dienstregeling wordt nu zo dat met ingang van 29 
mei 1994 er 's avonds 3 bussen blijven rijden. De 
globale vertrektijden uit Groningen worden 18.30, 
19.30 en 23.30 uur en uit Zuidlaren 19.00, 20.00, 
23.00 en 01.00 uur alleen 's zaterdags. 
Op zondag blijven er 6 bussen rijden met als 
vertrektijden uit Groningen 10.00, 14.00, 16.00, 
18.00 en 23.00 uur en uit Zuidlaren 10.30,14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 en 23.30 uur. 
Voor de exacte vertrektijden moet u echter wel de 
dienstregeling raadplegen. 

Gemeentelijk onderhoud 
De extra verlichtingsmasten aan het voorste 
gedeelte van de Tolhuisweg en de hoek Schutsweg 
zijn geplaatst. 
Het fietspad door het bos aan de Groningerstraat 
en de bushalte aan de boszijde zijn inmiddels 
gereed. 
Voor de zinkputten in het Hunebedpad die 
omhoog staken is een noodvoorziening getroffen. 

Abel Aeilkema 
Secretaris Dorpsbelangen. 

OUD PAPIER 
Van nu af aan zullen de data waarop het oude papier zal worden opgehaald in het Midlaarder Kabinet 
worden vermeld. De losse briefjes die altijd kort voor de ophaaldag werden rondgestuurd zijn verleden tijd. 
Hou de data in deze krant dus goed in de gaten en maak desnoods een aantekening in uw agenda. 
Dit jaar (en daarna) zal het oud papier op de volgende data worden opgehaald met vermelding van de wijk 
die verantwoordelijk is voor de inzameling ervan. Elke keer wanneer de krant uitkomt, zullen de 
ophaaldata weer vermeld worden. 

1994 
Zaterdag 

1995 
Zaterdag 

19 maart '94 
18 juni '94 
17 sept. '94 
10dec.'94 

18 maart'95 
17 juni '95 
16 sept. '95 
16 dec. '95 

Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schutshut 
Heihazen 

Groningerstraat 
't Brinkje 
Emigranten 
Achteroet 

1996 
Maart '96 Plankensloot 

Onderstaand een lijst van de wijken met 
de daarbijbehorende wijkhoofen. 

Wijken 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schutshut 
Groningerstr. 
't Brinkje 
Plankensloot/ 
Meerzicht 
Emigranten 

Wijkhoofden Tel.nr. 

- Rob Posthuma 96593 
- Philip Boucher 92837 
- Andries Haayer 93558 
- Karka Speelman 96521 
- Piet Kanon 92359 
- Ningo Venema 94466 
- KeekeScheper 95819 

- Winy Verdegaal 94197 
- Bouko Kroon 92230 



VAN EIND 94 TOT ZOMER 96 
Van eind '94 tot zomer '96. 
17 februari 1994 

Af en toe heb ik al een voorjaarsgevoel, langer licht, fluitende merels en soms een vleugje gier. Gelukkig is 
het nu weer even bitter koud, zodat ik gemakkelijk terugdenk aan de donkere dagen rond de jaarwisseling. 

Weten jullie nog van die oliebollen? 
Eigenlijk begon het al begin november, toen de dorpsfeestcommissie mogelijkheden onderzocht om ca. 
3000 oliebollen te gaan bakken en te bezorgen bij de mensen thuis door heel Mid- en Noordlaren. 
Na lange voorbereidingen kwam oudejaarsdag, 's Morgens om 7 uur verzamelde de voorbereidingsgroep 
zich bij Paviljoen Meerzicht voor een dag hard werken met ca. 30 vrijwilligers en veel gezelligheid! 

We hebben veel enthousiaste reacties gekregen, maar ook was er wat kritiek en een paar goede suggesties 
voor verbeteringen. Zo zullen we o.a. de volgende keer een bezorgschema opstellen en bekend maken, 
zodat een ieder weet hoe laat er in zijn/haar buurt bezorgd wordt. 

Terugkijkend kunnen we stellen dat het een succesvolle dag is geweest met een netto-opbrengst van ruim 
ƒ1.500,--. 

Heel veel dank aan alle helpers! Speciaal moeten we hier noemen: Joke de Groot die ons haar paviljoen 
beschikbaar stelde, Restaurant de Hunebedden en Café Plankensloot die gezamenlijk 1000 oliebollen voor 
ons bakten, zodat we 's morgens vroeg al konden beginnen met venten. Restaurant de Bloemert die ons de 
mengmachine en ijscowagen leende en slager Geert Koers die ons de kratten leende. 

Nu hoop ik dat de laatste roerselen van de winter zich overgeven en dat de lente op zal rukken. In elk geval 
weet ik, dat ons zomerfeest een stap dichterbij is gekomen 

Joan Meisner, namens Dorpsfeestcommissie 
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n TE KOOP í GEVRAAGD 
Zadeltassen voor een chopper 

laan C.mz , w 
IL 

Jaap Gros 
Tolhuisweg 7, Tel. 94447 

TE KOOP 
AANGEBODEN 

Overheadprojector 
op tafeltje met zwenkwielen 

Rob Arends 
Tolhuisweg 2, Tel. 92294 
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HALLO MIDLAARDER JEUGD 
Voor de jongeren onder ons is er nu ook een plekje 
gereserveerd in de dorpskrant. Willen jullie een 

stukje schrijven, iets melden, een mooie tekening 
maken? Het Midlaarder Kabinet verschijnt 4 keer 
per jaar, dus genoeg gelegenheid iets van en door 
jullie zelf in te brengen. Wie weet kun je in de 
volgende krant je eigen verhaal al lezen of je eigen 
tekening zien. Natuurlijk is het het leukst als het over 
Midiaren zelf gaat. De zaken die jullie aangaan, 
daarvan brengen wij je vanzelfsprekend op de hoogte. 
Doe je best, en tot in het volgende Kabinet. 

Eieren zoeken 
Zaterdagmiddag 2 april om 2 uur is het weer zover.. Kinderen tot 12 jaar kunnen dan eieren gaan zoeken 
bij Plankensloot. Deze jaarlijkse gebeurtenis wordt door de Midlaarder VVV georganiseerd. 
Er zijn leuke prijzen te winnen en het is er, zoals de meesten van jullie wel weten, heel erg gezellig ! 
Dus komen allemaal en doe je best ! 
En zoals altijd is de deelname gratis. 

Zondag 27 maart wordt er, zoals jullie misschien wel gehoord zullen hebben, een paasmarkt gehouden. 
Deze vindt plaats bij de fam. Greijdanus aan de Groningerstraat 40, van 10.00 tot 17.00 uur. 
De opbrengst van deze markt is weer bestemd voor ons aanstaande dorpsfeest. 
Aan jullie is er op deze zondag ook gedacht. 
Er zijn eieren te verven, je kunt pony rijden, geschminkt worden en tekeningen inkleuren. 
Kortom, dit is niet alleen voor de "groteren" leuk, maar ook voor jullie. 
Dus komen !! 

• 

DE JONGSTE ONDERNEMER? 
Of dat qua leeftijd klopt weet ik niet, maar het staat wel vast dat hij de laatst bijgekomen ondernemer in 
Midiaren is. 
Ik heb het over Roelof Martijn die sinds december 1992 samen met Kee Scheper in Midiaren woont op 
Hunebed pad 3. 
Hij is geboren in Zuidlaren naast de winkel van Doe het Zelf Houtland v.d.Sluis. 
Als kleuter stond hij al in de winkel om te helpen. Vanaf zijn veertiende jaar was hij part-time kracht en 
toen hij zeventien jaar oud was kon hij in vast dienstverband zijn geld verdienen. Je zou van Roelof kunnen 
zeggen dat hij min of meer tot de inventaris van de Houtland winkel behoort. 
Hij is één van de weinig gelukkige mensen die van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken. 
Vanaf 7 maart heeft Roelof het helemaal voor elkaar, want zoals elke recht geaarde ondernemer heeft ook 
hij altijd een eigen zaak willen hebben. Zijn wens is in vervulling gegaan, want op die datum heeft hij de 
winkel van Tinus en Geesje v.d.Sluis overgenomen. De winkel heet vanaf nu "Houtland Zuidlaren". Roelof 
Martijn en Kee Scheper zullen samen deze zaak gaan runnen. Ik feliciteer ze hiermee en hoop dat hun 
winkel voor hen een dik belegde boterham zal betekenen. 

Namens de redactie, 
Jaap Gros 



SLAGERIJ G.P. KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

rolpens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boerenleverworst 
droge metworst 
droge boerenham (schenk) 

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 05905 - 91553 

A^GRAALMAN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubilering 
*Tapijten 
*Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel. 050-345131 

Betrouwbaar en snel 
installeren, onderhouden, 
reparen of vernieuwen 
van dakgoten, riolen, 
waterleidingen en al uw 
andere sanitaire 
installaties. 

Vraag vrijblijvende 
informatie aan. 

Bronkhorst 
sanitaire installaties 
Lageweg 41,Noordlären (Gr.) 
Telefoon 05905-91455 

: 
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Feenstra Noord 
mist de 

aansluiting niet 
mil, !l ̂ H 

Werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
installaties : Uw specialist voor zowel de utiliteits-
als woningbouw. 
Service : Het afsluiten van een zeer aantrekkelijk 
meerjarig "all-in" onderhouds- en service-
abonnement betekent het verschuiven van uw 

' onderhoudszorgen naar ons. 

Uraniumweg 6 
Heerenveen 
Tel. 05130-37111 

f 
Emdenweg 5 
Groningen 
Tel. 050-422322 

Bolder 59 
Drachten 
Tel. 05120-26258 



NATUUR- EN MILIEUWERKGROEP 
MIDLAREN 

Onze werkgroep probeert met "dichtbij huis" 
suggesties, ideeën, tips, acties enz. een kleine 
maar oprechte bijdrage te leveren aan een 
positieve ontwikkeling van leefmilieu en natuur in 
en rond Midiaren. Iets doen voor een leefbare 
toekomst dus. 
Eén van de eindeloos vele mogelijkheden daartoe 
is het starten van een zogenaamd ECOTEAM in je 
eigen omgeving. 
Ecoteams komen voort uit het Global Action Plan 
Nederland en zijn de laatste jaren op grote schaal 
ontstaan. Echter in Noord Nederland duidelijk 
minder dan in de rest van het land. 
De bedoeling is dat een groepje mensen, dat zo 
nu en dan eens bij elkaar komt, gezamenlijk bezig 
is met zaken als besparing op gas, elektriciteit of 
water, vermindering van afvalproductie, afval-
scheiding, vermindering benzinegebruik, vervoer, 
hergebruik van allerlei zaken, milieuvriendelijke 
woninginrichting, biologisch tuinieren, voeding 
etc. etc. Het is vaak verbazingwekkend tot welke 
resultaten men in groepsverband komt door elkaar 
te stimuleren en op ideeën te brengen. 
Het is prima om zo samen aan de toekomst te 
werken en meestal ontstaan er voor de deelnemers 
ook aanzienlijke financiële voordelen, soms oplo-
pend tot 1000 à 2000 gulden per jaar. 
Er is een landelijke steunorganisatie die voor infor-
matie en een praktijkboek kan zorgen. Interesse? 
Laat dat eens horen. 
Zo'n ecoteam leidt natuurlijk tot een bewuster 
omgaan met allerlei dingen en dit sluit aardig aan 
bij het gedifferentieerde vuilafhaaltarief, wat de 
gemeente Zuidlaren gaat invoeren. Meer betalen, 
als je meer afval produceert. Ook een 
mogelijkheid: stop met het gebruik van de groene 
container, composteer het groente-, fruit-, keuken-
en tuinafval of hergebruik het op een andere 
manier in de tuin. Gratis bemesting of bodem-
bedekking en het spaart straks geld. Moeilijk? 
Welnee, desnoods vraag je ons advies. 
Nu we het toch over de tuin hebben, het IVN, een 
bekende vereniging die zich bezighoudt met 

natuur-en milieu-educatie, gaat dit jaar een 
campagne houden om de tuin als natuurgebied 
aan te prijzen. Ze pleiten ervoor om de weinige 
natuur die we nog hebben zoveel mogelijk aan de 
natuur zelf over te laten. 
Dit betekent, daar waar mogelijk (on)kruiden te 
laten groeien en bloeien in het belang van de 
planten- en dierenwereld. 
Zo zijn "wilde" hoekjes zeer belangrijk voor 
bijvoorbeeld egels, zangvogels, vlinders en bijen. 
Durf eens wat te laten groeien, geef planten en 
dieren de ruimte, liever weegbree, gras, madelief 
en paardebloem, dan steen en beton. 
Tenslotte, houd jij van mensen, vogels, vlinders, 
bijen, bomen, planten, bloemen etc. en leg jij je 
niet zonder meer neer bij vervuiling en andere 
aantastingen van natuur- en leefmilieu? Sluit je aan 
bij de werkgroep en lever een eigen bijdrage. 

K 

1 
Contactadressen: 
E..Veenstra Tolhuisweg 27 tel. 96053 
J.Aalders Tolhuisweg 33 tel. 95792 

JAARVERGADERING VERENIGING VAN DORPSBELANGEN 

Op woensdag 13 april 1994 vindt de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen plaats in het 
café-restaurant "De Hunebedden". De jaarvergadering begint om 20.00 uur. 
Voor de pauze zullen de gebruikelijke punten worden behandeld. 
Na de pauze zal Dr. G.H.Kocks uit Zuidlaren een lezing met diapresentatie verzorgen over het Drents en 
het Drents woordenboek. 
Na afloop van de presentatie is er niet alleen gelegenheid om vragen te stellen maar is de heer Kocks ook 
bereid om van gedachten te wisselen over (oude) Drentse gebruiken die hij in zijn programma op radio 
Drenthe aan de orde stelt. 



HOUDT TOMI OP DE PLANKEN !!!! 
In 1995 viert de toneelvereniging TOMI haar vijftig jarig jubileum. Vijftig jaar toneel in Midiaren. Dat is 
zeer zeker reden om dan een groot feest te vieren. 
MAAR 
Wij vragen ons af of we dan nog wel een reden hebben om feest te vieren. Ons ledenbestand is namelijk 
klein, te klein om als aktieve vereniging op de huidige voet door te gaan. In het begin van dit jaar heeft U 
allemaal een brief van TOMI ontvangen. Ook daarin hebben we U op de hoogte gebracht van de 
problemen, die binnen TOMI dreigen. Wij willen dan ook nogmaals een dringend beroep doen op de 
Midlaarder bevolking: HELP ONS !!! 
Van de huidige 13 leden zijn er slechts 5 (vijf) woonachtig in Midiaren. Dat vinden we eigenlijk een beetje 
weinig. Daarom dus deze oproep. Als U vindt, dat TOMI op de planken behoort (en welke Midlaarder 
vindt dat niet?) en u voelt iets voor het amateur-toneel, neem dan eens kontakt op. Onze vraag gaat naar 
mensen, die willen spelen (vooral Mannen!!!), mensen die handig zijn met een hamer en knijptang 
(Dekorbouwers) en daarnaast iemand, die wil souffleren en tot slot één of twee bestuursleden. 
TOMI hoopt nog jaren voort te kunnen gaan met het beoefenen van amateur-toneel op een goed niveau. 
Dat kan met Uw hulp. 
TOMI = Toch Opgericht Met Inspanning. 
Met die inspanning van het dorp blijft het 
een Toneelvereniging 
in Midiaren. 
Voor meer inlichtingen en aanmeldingen: 
José Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 
Tel.: 05905-93527 

RUBRIEK REACTIE OP: 
Via deze rubriek reageer ik op het stukje van de Natuur- en Milieu werkgroep Midiaren in het laatste 
Midlaarder Kabinet. Daarin kreeg ik een opsomming van, volgens deze werkgroep, ergerlijke geluiden in 
ons dorp, zoals daar zijn: de motorcrossgeluiden, de grasmaaiers, de kantenmaaiers, kettingzagen, 
heggescharen, vliegtuiglawaai en tot slot hondengeblaf. 
Ik zou willen wijzen op het tijdelijke karakter van deze geluidsoverlast. De motorcross, 1 keer per jaar, een 
dag in augustus, daar lijkt mij toch wel overheen te komen. 
Ook voor het tuinonderhoud geldt dit, wanneer ik mijn tuin maai (en geloof het of niet, met een 
motormaaier gaat het veel sneller dan met een handmaaier en vooral voor de oudere Midlaarders is het een 
stuk minder inspannend), dan doe ik daar hooguit 15 minuten oyer en de heg scheer ik binnen 10 minuten. 
Deze handelingen doe ik hooguit 4 à 5 keer per jaar en ik kan mij niet voorstellen dat mijn buren hier 
gierend gek van worden, net zomin als ik dat wordt van hun tuinonderhoud. 
Vliegtuiglawaai in de buurt van een vliegveld is niet verwonderlijk. Het vliegtuiglawaai van Eelde is naar 
mijn idee echter altijd binnen de grenzen van het redelijke gebleven. Nooit heb ik meegemaakt dat de 
kopjes op mijn tafel stonden te trillen, omdat er weer eens een vliegtuig laag over mijn huis denderde. Wat 
de routes en hoogtes betreft houden de piloten zich volledig aan de regels, die daarvoor gelden. 
Wanneer mensen worden opgeroepen om te klagen, dan is het nuttig om aan te geven op welk nummer 
men zijn klacht kwijt kan. Bij deze: 05921-43609, Bureau Geluidshinder te Vries. f 
Ik begin langzaam te geloven dat ik in het goede gedeelte jjffl 
van het dorp woon, want ook van hondengeblaf heb ik 
geen last, althans er staat bij ons geen hond de buurt stijf 
te blaffen. Misschien ben ik wel heel erg simpel als ik zeg 
dat ik mij niet kan opwinden over doodgewone geluiden 
in een dorp, sterker nog, ik vind het wel prettig als in het 
voorjaar het dorp weer tot leven komt, met alle daarbij 
behorende geluiden. Een vinger aan de pols houden 
van natuur en milieu is o.k., maar vergeet niet daarbij 
wat te relativeren. 

Jaap Gros 
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Uw 
schoonheidsspecialiste 

A a f S c h i p p e r 

De positaire van 
Dr. Renaud en Barbara Bort 

Groningerstraat 47A 
9475 PA Midiaren 
tel. 05905-95487 
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GARAGE HOLLANDER 
GROOT IN BANDEN 

EN 
MOOIE TWEEDE HANDS 
SPORT VELGEN 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 

groningerstraat 50 
9475 PC Midiaren 

05905-92031 fax: 05905-9-145 

Groencentrum 
J.H. Roelfzema 

boomkwekerij 
speciaalzaak voor tuinplanten 

Wij leveren bomen, heesters, 
vaste planten, coniferen, 

rozen, heide enz. 
Tevens potgrond, 

turfstrooisel en compost. 
Alles rechtstreeks van de 

kwekerij en eerste kwaliteit. 
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PRIJSPUZZEL 
In elke uitgave van het Midlaarder Kabinet zal een kruiswoord puzzel worden opgenomen, onder de goede 
inzenders zal een V W bon worden verloot. 
De winnaar zal in de eerst volgende uitgave bekend worden gemaakt. 
Inleveren moet gebeuren voor 30 mei a.s., bij redactielid Jaap Gros, Tolhuisweg 7. 

Naam 

Adres 

Woonplaats 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN: 
1 zwemvogel - 2 vlaktemaat - 3 eetgerei - 5 
oude lengtemaat - 6 kleur - 7 bedorven - 8 
bijb. figuur - 9 verbrandingsrest - 10 doorgang 
- 11 voegwoord - 12 delfstof - 14 
ontvangkamer - 16 gramschap - 18 een weinig 
scheel - 20 deel v.e. bloem - 22 Gouverneur-
Generaal - 24 deel v.d. bijbel - 25 vaartuig - 26 
heidemeertje - 28 koord - 29 dichterbij - 31 
spijker - 32 inhoudsmaat - 35 niets 
uitgezonderd - 37 lengtemaat - 39 vr. munt -
40 werk v. oud IJslandse literatuur - 41 noot -
43 brief - 46 blaasinstrument - 49 onderofficier 
- 51 getijde - 53 herkauwer - 55 voorzetsel - 58 
hersteld - 60 de oudere - 61 slot - 62 schrijflijn 
- 63 verzoek om antwoord - 64 geliefde v. 
Zeus - 65 of dergelijke - 66 guit - 68 meisje -
71 beneden - 73 voorzetsel - 77 onzes inziens -
79 kaartenboek - 80 onderricht - 81 klepper -
84 duivel - 87 beroep - 90 toevluchtsoord - 91 
titel - 92 bijwoord - 93 hemelgeest - 94 
losplaats v. schepen - 96 klank - 97 deel v.e. 
trap - 98 lattenkist - 100 watering - 102 gelofte 
- 104 een zekere - 106 familielid - 107 
voorzetsel. 

VAN LINKS NAAR RECHTS: 
1 bitterheid - 4 trouweloze handeling - 10 
wortel - 13 oorlogsgod - 15 keet - 16 kunststuk 
- 17 deel v. Azië - 19 bevel - 20 genre - 21 
lofrede - 23 drijfkracht - 25 landbouwwerktuig 
- 27 interval • 29 nummer - 30 de onbekende -
31 troefkaart - 33 voegwoord - 34 achter - 36 
vaartuig - 38 hond - 41 roeipen - 42 
schaakstuk - 44 landbouwwerktuig - 45 
tijdelijk - 46 fris - 47 emeritus - 48 houding -
50 nobel - 52 noot - 53 afvoerkanaal - 54 
handelsterm - 56 vrucht - 57 kledingstuk - 59 
kunstenaar - 63 verzameling schepen - 67 en 
dergelijke - 69 meer in Amerika - 70 toespraak 
- 71 niet deelbaar door twee - 72 keukengerei -
74 niet genoemd - 75 ten bedrage van - 76 
slaapziekte - 78 telwoord - 79 roofvogel - 82 
berg op Kreta - 83 regeringsreglement - 84 
heilige - 85 vogeleigenschap - 86 spil - 88 
maanstand - 89 naaigerei - 92 wondvocht - 95 
vertrek - 97 vervoermiddel - 99 anders 
genaamd - 101 ijzerhoudende grond - 103 
strijdmacht - 105 Europeaan - 106 dichter -
108 riv. i.d. Sovjetunie - 109 edel - 110 
waardepapier - 111 Europeaan. 

VROUWENVERENIGING MIDLAREN 
Al meer dan 40 jaar is er een Vrouwenvereniging in Midiaren. 
Eén keer in de maand, op een dinsdagavond, komen de leden bij PLankensloot bij elkaar. 
Er zijn dia- en doe-avonden en er worden sprekers over verschillende onderwerpen uitgenodigd. 
De laatste twee jaren hadden wij met groot succes een Kerstmarkt. Toen werden zelfgemaakte artikelen 
verkocht. In maart en april komen wij nog bijeen. In september begint het nieuwe seizoen. 
Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom. 

Inlichtingen: 
Mevr. L.Korringa-Veenstra 
Tel.: 96181 



* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer* 

Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en 
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur 

Esther Julius, Groningerstraat 49, 9475 PA Midiaren, Tel 05905-90940 
Privé: Tel. O5905-956S7 

Specialiteiten-Restaurant 
" De Hunebedden" 

Het adres voor: 
- bruiloften, partijen en recepties 

- buffetten ook aan huis 
3 gangen menu's v.a. ƒ19.50 

div. salades à ƒ7.50 p.p. af te halen 
kijk ook eens in onze pannekoekkaart 
ook voor maaltijdverzorging aan huis 

Fam. Stevens - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 05905-91462 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
Tel. 05905-91446 

<?#C&e4>*i¿cs€& 



RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT 
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-pers. bungalows ¡4** ' ' 
Speciale hotel en 
langhuur-arrangementen 
Jachthaven en camping 
De Bloemert + card met vele 
voordelen 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

Restaurant 
Bruiloften, partijen 
en vergaderingen. 
Dagarrangementen 
met partyboot 
en zeilschool. 

fe 

zeil-/ 
surfschool 

Interne en externe 
jeugdzeil weken. 
Verhuur van zeilboten, 
waterfietsen en kanos 
Privélessen 
Watersportarrangementen. 

Partyboot 
de Wolfhorn 

de Bloemert 1 / 9475 TC Midiaren 
tel. 05905-91555 / fax 05905-95190 

Vraag naar onze folder! Bel 05905-91555 
Volop genieten aan het Zuidlaardermeer 

Zeer geschikt 
voor feesten en 

reünies. 


