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Midiaarder Verenigingen Secretariaat: 

Vrouwenvereniging Midlaren mevr.J. Vos 
Haasakkers 2, Midlaren 
» 409 3527 

Toneelvereniging TOMI mevr. D. Scheper 
Esweg 48, Midlaren ¡ 
a 4092411 

Dorpsbelangen Anke Heida 
Tolhuisweg 31 .Midlaren 
• 4096544 

Vereniging van Volksvermaken A. Haaijer 
Tolhuisweg 8, Midlaren 
•a 409 3558 

IJsvereniging Midlaren mevr. J. de Groot 
Meerzicht 1a, Midlaren '••• 
« 409 1446 

Jachtveld Midlaren N. Loeröp 
Tolhuisweg 30, Midlaren 
«4094133 

DorpsfeestCommissie mevr. M.Overduin 
Groningerstraat 45/a, Midlaren 
S 409 1725 

Natuur- en Milieuwerkgroep Midlaren 

Boermarke Midlaren 

E. Veenstra (coördinator) 
Tolhuisweg 27, Midlaren 
« 409 6053 

G.J. Schenkel 
Ter Heyll 4, Zuidlaren 
w 409 4647 

Kopij voor volgende Midiaarder Kabinet inleveren 
voor 10 september 
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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 erdoor gekwetst 
zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om ad-
vertenties die niet kompleet 
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Het Midiaarder Kabinet is een 
uitgave onder verantwoorde-
lijkheid van Vereniging Dorps-
belangen. 

OUD PAPIER DATA '99 

Sept. 
Dec. 

Achteroet 
Plankensloot 

Wijken Wijkhoofden Tel.nr. 
Achteroet Herman van Dop- 4091055 
Heihazen -Philip Boucher 4092837 
Tolhuisweh 1 Bar i t a van Blanken 4090493 
Tolhuisweg 2 
Schutshut Marjan Giebels- 4090952 
Groningerstr- Trudy Steenhuis 4092727 
't Brinkje- Keeke Scheper- 4095819 
Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal 4094197 
Emigranten Piet Kanon- 4092359 



Van de redactie 

De zomer heeft voor de Midiaarder weer een aantal leuke dingen in petto. Zo 
organiseert het V.v.V. in juli een barbecue en in augustus de jaarlijkse 

grasbaanraces. Op 4 juli wordt er een excursie naar de vijftig Bunder en het 
Noorderlaarder bos georganiseerd, waar u onder leiding van Ronald Popken langs 

de mooiste plekjes zult worden geleid. 
Wouter Wamaar heeft het karakter van de Drent tegen het licht gehouden en kwam 
tot een aantal opmerkelijke bevindingen. De dorpsfeestcommissie organiseert een 

rommelmarkt in september en daar zal naast allerlei aktiviteiten de prijsuitreiking van 
de pompoenen kweekwedstrijd plaatsvinden. Ook vraagt de dorpsfeestcommissie 

aan de Midiaarder suggesties te doen voor het dorpsfeest 2000. 
Opmerkelijk is het bedrag dat de kinderen van De Rieshoek uit Noordlaren hebben 

opgehaald voor de mensen in Kosovo. In juli zal de voetbalslag Noordlaren -
Midlaren weer plaatsvinden tussen de jeugd en de volwassenen. De datum is onder 

voorbehoud, maar het is wel zeker dat het gaat gebeuren. 
Ooit van Limousin vlees gehoord? Zelf denk ik daarbij aan een slee van een auto, 
maar het schijnt vlees te zijn dat afkomstig is van het Limousin ras, een koe dus. 

Gies Lamberts heeft er iets over geschreven en het spul is nog te koop bij hem ook. 
Verder in het Zomerkabinet iets over het gemeentelijk vervoers- en verkeersplan, het 

bestemmingsplan De Bloemert, een verslag van de jaarvergadering van de 
Vereniging Dorpsbelangen, de vrouwenvereniging, TOMI en iets over een Lovers 

Lane in het Midiaarder bos. 
Prettige vakantie 

Jaap Gros 

/ / / / / / 

ACTIVITEITEN IN MIDLAREN 

4 juli Excursie vijftig Bunder 

8 juli in het jaar 2000 Neptunus feest 

10 juli Voetballen Midlaren - Noordlaren 

17 juli Barbecue V.v.V 

22 augustus Grasbaanraces sportveld Midlaren 

25 september Rommelmarkt 
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Joan Meissner was op 30 maart bi j ons te gast in Watersportpaviljoen Meerzicht om te 
vertellen hoe zij als fysiotherapeute werkt met acupunctuur. Over de twee oerkrachten, 
yin en yang, die alle levende organismen in zich hebben, dus ook de mens. I s deze balans 
tussen Yin en Yang verstoord, dan gaan we ons onprettig voelen en kunnen ziek worden. 
Onze energieën zijn dan uit balans en de acupuncturist kan met behulp van naalden 
bepaalde energieën afremmen of juist stimuleren. Op boeiende wijze wist Joan haar 
werk aan ons duidelijk te maken. Om het effect te voelen, laten twee vrouwen zich een 
naa\d aanbrengen. Op deze avond waren buiten onze leden nog 5 gasten aanwezig. 

Een groot aantal leden vertrok op 27 april met de bus vanaf de Brink in Zuidlaren naar 
het AZG waar we een rondleiding kregen o.l.v. Annie Meisner en Stef Wouts. Na door 
Annie te zijn ontvangen met koffie, thee en koek, bekijken we een videofilm over de 
gang van zaken in het ziekenhuis. 
Tijdens de rondleiding zien we o.a. de aankomstplaats van de ambulances en de spoed 
eerste-hulpafdeling, de mooie hal en gangen met de enorme planten. 
.Aan het eind van de middag eten we in het restaurant in het AZG en vertrekken naar 
bioscoop Pathe om de film "Shakespeare in love" te gaan zien m.u.v. enkele dames die na 
het eten weer met de bus naar huis reuen. 

Op de jaarvergadering dinsdag 18 mei kunnen we met een nieuw lid kennismaken: Marion 
Beek, woonachtig op Meerwijk. 
Er zijn niet veel bijzonderheden te vermelden over deze cvond. De twee bestuursleden 
die herkiesbaar waren, zijn voor een tweede periode van drie jaar herkozen en er is 
besloten di t jaar geen kerstmarkt te houden. Een van de argumenten was dat de eigen 
voorbereidingen thuis voor de Kerst steeds erg in het gedrang komen, door de drukke 
t i j d vooraf. Het gezamenlijke knutselen werd door de meeste leden wel f i j n gevonden, 
dus het bestuur probeert een andere activiteit op te zetten. 

Het was een stralende dag, 1 juni j .L, de dag van onze jaarlijkse bustocht. 
Om 7.45 uur 's ochtends vertrokken we met 29 vrouwen richting Ommen waar bij 
restaurant de Lindenberg de koffie en thee met gebak al op ons wachtte. Langs een 
mooie toeristische route vervolgden we onze reis over de Sallandse heuvelrug via 
Hellendoorn, Nijverdal en Holten naar Diepenheim, waar na een wandelingetje en een 
drankje op het terras, de koffietafel klaar stond. 
' s Middags bezochten we eerst de droogbloemenboerderij in Geesteren en daarna 
reisden we terug naar Diepenheim om de tuinen van kasteel Warmelo te bekijken. 
Tenslotte werd in Westerbork het diner gebruikt en na 9 uur waren we weer terug in 
Midlaren. Het was toen nog steeds zonnig!! 

José Vos. 
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Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111 
Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 
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Roelof Hollander 
•GARAGE • SCHADEHERSTEL • SPUITWERK 

GroninqersttaatSO 9475 PC Midlaren ïel.OSO 409 20 31 

voorjaar* aanbieding 
Uw auto schoon voor de zomer 

van binnen en buiten 

Zeer scherp geprijste auto s 
en Groot in Nieuwe banden 

Gebruikte banden v.a. 25,-
¡ncl. montage en balanceren 

Denk eerst aan Hollander als je van auto VERANDERT 

We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen voor mensen. 
Dat merkt u al snel In het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen-
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs- j 
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 

Rabobank Eelde-Vries Zuidlaren 
tel:ü50 409 2501 

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERlj 
TRUUS KUIPER 

Breed assortiment van zowel standaard als 
afwijkende maten en kleuren. 

Voor jong en oud de mogelijkheid 
om op afspraak kaarsen te maken. 

Haasakkers 1 
Tel:0504095575 
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De ontwikkelingen bij de toneelvereniging TOMI blijven 
elkaar in stormachtig tempo opvolgen. Vorig jaar waren 
de leden dolblij, dat er een bestuur aantrad met veel 
nieuwe gezichten, dat de vereniging met veel elan van 
nieuwe impulsen ging voorzien. 
Het is inderdaad een jaar geworden, waarbij door 
TOMI-leden nog nooit zoveel werd opgetreden in een 

seizoen. Het grote stuk 'Drei dreuge dainders' is maar liefst vier keer opgevoerd, de 
eenakter 'Het Aanzoek' van Anton Tsjechov werd zelfs 8 keer ten tonele gebracht en 
'De Beer' van dezelfde Russische schrijver drie keer. Daarnaast werd nog vier keer 
opgetreden met de levende poppenkast. 
Voor een groot deel waren de eenakter en poppenkast optredens te danken aan de 
bezielende inzet van regisseuse C\ara Schouten. 

Er \s een samenwerkingsverband ontstaan tussen de vier toneelverenigingen in de oude 
gemeente Zuidlaren. Dit verband noemt zich Podia *. Podia+ heeft vorig jaar met 
subsidiegelden van de gemeente een aantal kortlopende cursussen georganiseerd in 
Zuidlaren, waaraan een ieder, die op de een of andere manier geïnteresseerd is in toneel 
mee kon doen. Deze cursussen werden gevolgd door verschillende leden van de 
verenigingen, maar ook door mensen, die niet bij een toneelvereniging waren 
aangesloten. Eén van de cursussen was 'Speltraining'. Deze cursus werd gegeven door 
onze regisseuse C\ara Schouten. Voor C\ara was dit de aanleiding, een weg te kiezen, los 
van een vereniging, waarbij ze geen verantwoording hoeft af te leggen aan een bestuur 
en haar leden en met een groep spelers, die ze zelf kan samenstellen. Op 1 april 1999 
eindigde het lidmaatschap van Clara bij onze vereniging en gaat ze verder met een 
'losse'groep van spelers, 'Commedia', waarbij het accent ligt op het Spelen van eenakters 
en levende poppenkast. Omdat een deel van het bestuur een jaar eerder ingebracht was 
door Clara (haar man en twee goede kennissen) werd meteen ook het TOMI-bestuur 
geminimaliseerd. Gelukkig heeft het vertrek van Clara geen spelende leden gekost en op 
de jaarlijkse ledenvergadering bleek plotsklaps, dat een aantal leden nu wel bereidwillig 
was de handen uit de mouwen te steken en een bestuursfunctie te aanvaarden. 
Het TOMI-bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Annie Zwaagman Zuidlaren 
Secretaris: Dinus Vos Midlaren 
Penningmeester: I t y Hoving Midlaren 
Bestuurslid: Greet Alberts De Groeve 
Bestuurslid: Koosje Auwema Annen 

Het nieuwe bestuur stelt zich ten doel de drie richtingen, waarin TOMI zich 
manifesteert (het spelen van het grote stuk, het spelen van eenakters en het opvoeren 
van de levende poppenkast) te blijven promoten. T.a.v. het grote stuk, waarvoor op dit 
moment druk gelezen wordt, ligt al vast, dat dat het komende jaar zeker weer minimaal 
vier keer kan worden opgevoerd. 



Verder zal er een actief beleid gevoerd worden m.b.t. nieuwe spelende leden, donateurs 
en sponsoring middels o.a. adverteerders. 

Het eerste probleem waarvoor het nieuwe bestuur een oplossing moest zoeken, was het 
vinden van een nieuwe regisseur. 
Geluk en toeval op het juiste moment is bij TOMI regelmatig vaker voorgekomen en ook 
dit keer mogen de Tomiaten niet klagen over de welwillendheid van de voorzienigheid. 

• 
Vorig jaar november was Dinus door een oud collega, Lenie Hamminga, gevraagd de rol 
van de markies te spelen in het stuk 'Jacques en zijn meester' van Milan Kundera. Een 
prachtig, maar moeilijk toneelstuk in drie bedrijven, dat zij gekozen had als examenstuk 
voor haar regie-examen. Ze had voor dit stuk de dertien spelers gezocht uit kennissen-
kringen en zo een groep samengesteld van mensen, die elkaar onbekend waren, waarbij 
sommigen toneelervaring hadden en anderen juist weer niet. 
Na heel veel repetities werd dit stuk op zaterdag 5 juni in Zeyen opgevoerd. De 
uitvoering was een groot succes en de aanwezigen hebben ademloos de drie mooie, soms 
ontroerende liefdesgeschiedenissen gevolgd, die verteld en gespeeld werden door de 
meester, door Jacques en de herbergierster. Natuurlijk, wil je het stuk echt begrijpen, 
moet je iets weten over het ontstaan van het communisme, de verhouding tussen 
Tsjechië en Rusland in de t i jd van het ijzeren gordijn en de literatuur uit voorgaande 
eeuwen (Diderot). Op dit moment is nog niet zeker, of het stuk nogmaals zal worden 
opgevoerd, maar mocht dat alsnog gebeuren, dan raad ik alle Midlaarders aan te gaan 
kijken. Ik weet zeker, dat u er veel plezier aan zult beleven. 
Lenie was niet verbonden aan een toneelvereniging en toen zich ons regie probleem 
aandiende, lag het voor de hand haar te interesseren voor de functie van regisseur bij 
onze toneelvereniging. Na de opvoering kreeg Lenie na een fiks eindgesprek haar 
diploma uitgereikt en is de toneelvereniging TOMI een gediplomeerd regisseur rijker. 

Bent U geïnteresseerd in toneel, wilt u wel eens iemand anders zijn dan u bent, lijkt het 
spelen van een rol u leuk, of trekt grime, aankleding, décor, verlichting of geluid u aan, 
neemt u dan eens contact op met één van de bestuursleden, of bezoekt u eens een 
repetitie, of gaat u eens naar één van de cursussen, die Podia * organiseert. 
Voor informatie kunt u altijd terecht bij het secretariaat. 

Toneelvereniging T.O.JVL.I. 
Secretariaat: 
E. Vos, 
liaasakkers 2., 
9475 PJ JSAiblaren 
e-mail: binvLSTJOs@castei.nl 

M 050-409352.7 

Virïï 

mailto:binvLSTJOs@castei.nl


*Over Drentse karaktertrekken. 
In het boek 'Drenthe in Grootvaders Tijd" van Henk Vonk wordt ook een hoofdstuk gewijd 
aan het karakter van de Drent. Het leek me wel aardig om hieruit te citeren, er rekening mee 
houdend, dat er sinds het verschijnen van het boek en het moment van nu veel veranderd is. 
Toch zal er wellicht nog iets van terug te vinden zijn in de huidige Drentse landsaard. 

Eeuwenlang leefde de bevolking in Drenthe in een vrijwel gêisoleerd gebied, ingesloten door 
hoogveenmoerassen. Het was en is nog de dunstbevolkte provincie van Nederland. Ondanks 
de ingeslotenheid vond er in de vorige eeuwen al enige uitvoer plaats van o.a. hout, schors, 
wol, paarden, koeien, schapen, vlas, honing, rogge en boekwiet. 
Daarnaast nog turf en heide, ijzeroer, alsmede kleine en grote zwerfkeien. Ondanks deze 
handel bleef de Drent een zekere afkeer en wantrouwen houden jegens alles wat vreemd en 
nieuw was. Daarbij kwam dat alles ondergeschikt was aan de heersende dorpsmening. Daarom 
komt de Drent wat onzeker voor de dag bij het nemen van beslissingen. Ook nu merk je vaak 
dat de Drent voorzichtig is in zijn uitlatingen tegenover vreemden en niet over een nacht ijs 
gaat. 
Toen in de jaren na 1900 de ontginningen in Drenthe op gang kwamen, werden vrij grote 
boerderijen in het ontginningsgebied gebouwd waarmee meestal grote investeringen gemoeid 
waren. Maar geen enkele Drent stapte erin. "Laat er eerst maar een Groninger op kapot gaan, 
dan kunnen wij het nog wel eens bekijken", werd er door de Drenten gezegd. Niet ontkend kan 
worden, dat de Drent toen tekort schoot in ondernemingslust en doorzettingsvermogen. Daar 
is echter wel langzamerhand een kentering in gekomen. Heden ten dage zijn er heel wat grote 
boerenbedrijven in het Drentse land opgebouwd door jonge Drentse boeren. 
Maar in deze situatie als ondernemende boer plaatst hij zich echter, net als vroeger, niet gauw 
op de voorgrond. Dat is in zijn ogen maar opschepperij en past niet bij zijn voorzichtige en 
degelijke instelling. Hij verbergt graag zijn gevoel en laat anderen eerst uitspreken. T j kunt 
wal is geliek hebben" zegt hij als hij het niet helemaal met iemand eens is. 
Een vreemdeling zal deze houding misschien minder prettig vinden, maar in wezen wil een 
Drent vermijden iemand iets minder vriendelijk of botweg te zeggen. 
Daar staat tegenover dat de Drent niet snel te imponeren is door hoog van de toren blazende of 
arrogante vreemdelingen. Wij zullen wel zien wat er van terechtkomt denkt hij, als hij zegt: 
"Keerl jong, Tj kunt 't mooi zeggen! 
Ook het geven van vertrouwen doet hij met een zekere reserve. "Het is moeilijker het 
vertrouwen van een rechtgeaarde Drent te winnen, dan te verliezen"! En zo is het inderdaad, 
heeft men het vertrouwen van een Drent eenmaal gewonnen, dan is dat zo goed als onbeperkt. 

WW < 



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! 

X" T buitenhuis 

de Veenhorst 
De Fam. Blaauboer 
Duinweg 2 Midlaren 
Tel.050 4092132 

dkseizoen de moeite waan! Fax 050 4090483 

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

Tel: 050 409 3320 

k 
caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonstraat 1 7 
9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 2069 

CV-BEN0DI6DHEDEH/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 
Tl 
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WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

m 
jKS Wit n.'ùfîre 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
050 409 2946 



NIEUWS VAN DE DORPSFEESTCOMMISSIE 

Voor het najaar heeft de dorpsfeestcommissie één activiteit op stapel staan 
en wel een: 

uitgebreide ROMMELMARKT op zaterdag 25 september 

Het programma ziet er als volgt uit: 

* 9:00 tot 13:00 Rommelmarkt 

* Vanaf 10:00 uur afwisselend Rad van Avontuur en 'Boeldag' 

* Een oogstkraam met sierkalebassen, pompoenen en inbrengartikelen 

* Een terras met koffie/thee/fris en cake 

* ca. 11:00 uur Prijsuitreiking Pompoenenkweekwedstrijd 

Vanzelfsprekend kan dit alles niet georganiseerd worden zonder de hulp van 
de Midlaarders in de vorm van 'menskracht' en materiële hulp. Daarom alvast 
de volgende verzoeken: 

- Men wordt verzocht om - net als verleden jaar - royaal spullen voor de 
rommelmarkt ter beschikking te stellen. Op vrijdagavond 24 september vanaf 
19:00 uur rijden we door het dorp om de spullen op te halen. 

- De wat duurdere spullen worden bij opbod verkocht ('boeldag'). Als U zelf 
een bepaalde prijs voor het artikel wilt hebben wordt U verzocht een 
sticker met Uw naam en de gewenste prijs op het artikel te bevestigen. 

- U wordt ook gevraagd om prijsjes te geven voor het rad van avontuur en 
inbrengartikelen voor de oogstkraam. Bij het laatste kan gedacht worden aan 
groente en fruit, eieren en zelfgemaakte artikelen zoals nestkastjes. Ook 
deze spullen worden vrijdagavond door ons opgehaald. 

Iedereen wordt alvast bedankt voor zijn/haar hulp. Nog even voor alle 
duidelijkheid: de opbrengst is bestemd voor ons aller dorpsfeest. 

En dan is er ook nog de O E N met de grooooooootste P O M P O E N . Een 
onomkoopbare jury zal op 25 september bepalen welke jonge Midiaarder 
zijn/haar pompoen heeft weten op te kweken tot de allergrootste. Tip van 
Rob (van Nico): veel met je planten praten! 

Dat was het wat betreft de rommelmarkt. Onthoudt de datum: 25 september. 
Het wordt vast reuze gezellig en dit jaar rekenen we echt op mooi weer. 



MIDLAARDER DORPSFEEST 8 JULI 2000 

Langzaam maar zeker beginnen de plannen voor het volgende dorpsfeest 
vastere vormen aan te nemen. Zoals bekend wordt het een 'Neptunusfeest', 
op, bij en in het water. 

Het plan is om een feesttent te plaatsen op het surfstrand bij de Planken-
sloot, mits we hiervoor toestemming van de gemeente krijgen. Ondertussen is 
de DFC bezig een geschikte band te zoeken en is er een zeer voorlopig 
programma in elkaar gezet. De DFC leden gaan hier de hele zomer op zitten 
broeden, waarna het in het najaar aan de wijkhoofden zal worden voorgelegd. 
Wie suggesties heeft voor de invulling van het dorpsfeest wordt gevraagd 
deze door te geven aan het wijkhoofd of aan de DFC leden, 

Namens de dorpsfeestcommissie, 

Pieter den Hengst 
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Gedichten in dialect 

Onderstaand stuk werd door mijn moeder geschreven, toen ik haar vroeg of ze het gedicht "de 
plaggenhutte" van Jan Boer voor me wilde opzoeken. Bij positieve reacties zouden we vaker iets 
in het Drents kunnen publiceren. 
Bouke Klaassens 

Jan Boer 1899-1984 

Jan Boer werd in 1899 geboren in Rottum, een klein wierde-dorpje tussen Usquert en Kantens 
op het Hogeland in Groningen. Hij groeide op in Rottum en bezocht de kweekschool in 
Groningen. Later werd hij leraar en directeur van de kweekschool in Meppel. In 1928 verscheen 
zijn eerste dichtbundel: Nunerkes, dit was in het Gronings. Nunerkes zijn schelpjes, kleine 
hoomtjes waarin je de zee hoort ruisen als je ze aan je oor houdt. De gedichtjes laten horen hoe 
Jan Boer de omgeving hoorde waar hij was opgegroeid en die hem zo lief was. 
Het volgende gedicht in zo'n "nunerke". 

Kaalverk.es boeten 

Staart ten 'ten 
en doargail 't hen! 
Hoog op poten, kop oet qded, 
hei wat is dei wereld wied! 

Bam^iejong, 
dat was 'n sprong! 
S toef omhoog en dat weer deel 
midden ien het bottergeel. 

• 
Sakkerloot, 
op kop ien sloot? 
Tou mor jongens, dat is fris, 
wait je ook, wat wotteris. 

Vot moar weeri 
Wat gait 't er heer! 
Roemte lu», %e bin wat mans! 
Roemte veur de kaalverdans. 

In zijn Drentse tijd begon Jan Boer ook in het Drents te dichten. Hij schreef onder de naam: 
Maaike. De Drentse schrijvers die na de oorlog opkwamen waardeerden de gedichten van 
Maaike zeer. Het had weinig gescheeld of Maaike had de culturele prijs van Drenthe gekregen. 
Toen ontdekte men dat Maaike geen Drents meisje was, maar de Groninger dichter en schrijver 
Jan Boer. De verontwaardiging was groot. In geen enkel overzicht van de Drentse schrijvers 
wordt Jan Boer genoemd, in geen bloemlezing staan zijn gedichten, al kunnen ze worden 
vergeleken met de beste Drentse gedichten. Het bundeltje met Drentse gedichten dat hij heeft 
uitgegeven is: "Streng Bloedkoralen". 
De Plaggenhutte is een Drents gedicht van de Groninger Jan Boer. 

http://Kaalverk.es


De Plaggenhutte 

Het is £0 dunster in oe^ hutte, 
d'rkump ok ^uverjagien acht. 
Toch gef 'het oes nog schoei en schutte, 
al is 't armodig van geacht. 

Oe^ hutte wordt bewoond in tweeën: 
wij veur en achter steet de geit, 
daor tussenin de beddesteeen 
die rechts en links van 'tgangie kit. 

'n Lemen deel en rondum plaggen. 
Wat stobben, och het steet walaarm, 
de meensen peggen het mus niet maggen, 
maar 't is oes slee en 't is er waarm. 

Wij went aan 't duuster, krek as mollen, 
wij ruukt de Ridden, pres ft de rook, 
wij bint nooit %eek en nooit verkoüen, 
en och... de. mollen leeft toch ook! 

Jan Boer heeft veel geschreven, gedichten een paar toneelstukken, korte schetsen etc . In 1956 
kreeg hij de Hendrik de Vries prijs en ook de Culturele prijs van de provincie Groningen. Hij 
heeft veel gedaan om het schrijven in de streektaal op een niveau te brengen dat haar toekomt. 

Frouwien Klaassens-Perdok 

Actie voor Kosovo 

Door de kinderen van de basisschool in Noordlaren is in april van dit jaar een actie gevoerd om 
geld bijeen te brengen voor de mensen in Kosovo. Veel kinderen uit Midlaren gaan in 
Noordlaren naar school, ook veel Midiaarder kinderen deden dus mee. Misschien hebt u ook 
wel kinderen aan de deur gehad en gul gegeven. Want er is heel gul gegeven en de kinderen 
hebben verschrikkelijk hun best gedaan. Toen op 24 april de actie werd afgesloten op een 
bijeenkomst in de kerk van Noordlaren, bleek dat er bijna f25.000,- was opgehaald. Geen gering 
bedrag voor een kleine school als de Rieshoek! De gemeente Haren had tevoren beloofd dat ze 
het bedrag zouden verdubbelen. Er is dus een flink gat in de Harener begroting geslagen. 

Redactie 



Op 10 Juli a.s 
Onder voorbehoud 

Weer voetballen: 

Noordlaren-
Midlaren 

Op het veld van Noordlaren. 
Er worden weer een drietal wedstrijden 

gespeeld. De teams worden ingedeeld in 3 
leeftijdscategorieën. 

6 t/m 10 jaar, 10 t/m 15 jaar en 16 jaar en (veel) 
ouder. Voor deze wedstrijden kun je je nu al 

opgeven bij Wouter Warnaar - Tolhuisweg 2 -
tel. 4090493. 

Nadere mededelingen volgen nog. 



Hallo Midiaarder jeugd, 

Hier weer de pagina voor en door jullie. Met een puzzel van Marloes, een verhaaltje over de 
Kosovo aktie en Sara schrijft over het geweldige resultaat dat het meisjes kampioenschap van 
o.b.s. De Rieshoek heeft behaald met voetbal. De vorige puzzel is gewonnen door Edwin 
Davids, hier moet ik wel bij vermelden dat hij de enige inzender was. Hopelijk gaan er wat 
meer kinderen met deze puzzel aan de slag. Het duurt niet lang meer of de zomervakantie 
begint, ik wens jullie plezier en veel zonneschijn toe, tot na de zomer. 

Hem van haver t o t . . . o kennen. 
Als kat en . o . . leven 
Het is vast en . . . . o 
Over koetjes en o . praten 
Voor spek en . . . . o meedoen 
Ze zijn als water en o . . . 
Het is geen rozengeur en .o 
Van de wal in de . . o . . 
Stank voor . . . o krijgen 

Als je alle woorden ingevuld hebt, zie je in de rondjes de naam van een roofvogel staan. 

Kosovo aktie 
Een tijdje geleden hebben de kinderen van o.b.s. De Rieshoek in Noordlaren een aktie 
gehouden. De groepen hebben allemaal iets gedaan. Groep 1/ 2 heeft een liedje gezongen. 
Groep 3/4 heeft zelf kaarten gemaakt en verkocht. Groep 5/6 heeft flessen ingezameld en 
groep 7/8 heeft klusjes gedaan en op de rommelmarkt spullen verkocht. Daarna was er in de 
kerk een benefiet concert, er werden allemaal dingen gedaan en daarna kwam het Kosovo 
aktielied, als laatste werd het eindbedrag bekend gemaakt. Dat werd verdubbeld door de 
gemeente Haren. Het eindbedrag was f 12.500,00. 

Groetjes Marloes Venema 



Op zondag 4 juli organiseert de Vereniging Dorpsbelangen een excursie onder leiding van 
Ronald Popken, boswachter in dienst van Natuurmonumenten, in het gebied van de Vijftig 
Bunder en het Noordlaarderbos. Op de jaarvergadering in april van dit jaar heeft hij een lezing 
over het gebied gehouden. Dit sloeg zo aan dat het ons de moeite waard leek om in het gebied 
zelf rondgeleid te worden. 
Ieder die mee wil wordt verzocht om om 10.00 uur bij de woning van Ronald Popken 
aanwezig te zijn aan de Duinweg 4. De excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur, onderweg 
wordt koffie met koek verstrekt. De bijdrage voor de excursie is F3,- kinderen mogen gratis 
mee. Wilt u zoveel mogelijk lopend of op de fiets komen, dit in verband met de beperkte 
parkeergelegenheid. 

•' i&?£ï 
.vijjiB* 

gevraagd: 
TE KOOP 
Antieke grenen schouw 
Afm. 1 bij I meter 
Wouter Warnaar 
Tolhuisweg 2 
Tel.: 4090493-

Oude bromfietsen en oí 
onderdelen. 

Wim Darneviel 
Tolhuisweg 9 
tel. 409 2561 

Puzzeltje 

Komt ie weer met z'n puzzeltje. Zelf sus ik mijzelf in slaap met de gedachte dat het 
hele dorp zich het heen en weer zit te puzzelen, maar vervolgens vergeet de oplossing 
in te sturen. Maar als ik met de redactie moet gaan bepalen wie er heeft gewonnen, dan 
zijn we meestal snel klaar. Eén inzender dit keer, Margje Lamberts. Ik ben bijna vaste 
gast bij haar, 1 keer in de drie maanden. Van harte Margje, voor jou weer een nieuwe 
puzzel en ik slaap verder. 
Jaap Gros 
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DE WAARZEGSTER 

COMBINATES)^ 
CONCENTRATIE 
GEHEIMZINNIG, 
GELUK 
GEZONDHEID K 
GLAASJE DRAAIEN 
GLAZEN BOL * 
GUNSTIGE 
HANDEN X 
HANDLEZEN 
HANDLIJN/ 
HARTEN X 
HARTLIJN X 
HEDEN X 
HELDERZIEND 
KAARTLEGGEN / 
KAARTLEGSTER 

De overgebleven letters vormen een gezegde. 

mÈÊÈmÊËsmm 
KERMIS ̂  
KETTINGEN* 
KLAVERENKAART;< 
KLAVERENVROUW x 
KRALEN % 
KRISTALLEN Á 
KRUIS X 
LEVENSKRACHT/ 
LEVENSLIJN X ' 
LINKERHAND •' 
LOTSORAKELV 
MAGIE X 
MYSTERIEUS 
ONDERBREKING 
RAADSELACHTIG 
RECHTERHAND-/ 
TEGENSLAG x 

TENT* 
TRANCE \ 
UITLEGGEN^ 
VENUSBERGV 
VOORSPELLEN' 
VOORSPELLING;. 
ZIGEUNERIN !( 

mgmmm •2\'.\ ' 



V.v.V. 
Het V.v.V. van Midlaren heeft de start van het jaar 1999 er weer op zitten. 
We begonnen op Zaterdag 3 April met het eieren zoeken voor de kinderen. 

Bij de groep tot 6 jaar werd nr. I Hessel Engbringhof met 41 punten. Nr. 2 werd Dennis 
Hulsebos met 39 punten en derde werd Iris Bosch met 38 punten. 

Bij de iets groteren werd nr. 1 Rik Ippen met 67 punten, 2 werd Joleen Dan met 46 punten en 3 
werd Kersten Brink met 45 punten. 

Dan op 11 April Notenschi eten. Hier deden 32 deelnemers aan mee die er weer een 
spannende strijd van maakten. Bij de dames werd nr.l Tinie Haaijer met -8. 

Nr. 2 was Alie Sijbring met -28 en 3 werd Geertje Bruins met -31. 
Bij de heren werd nr. 1 Piet Kanon met +49. Nr. 2 was lbo Hulsebos met +5 en gedeeld 3C 

werden Geert Mellens en Geert Bruins Sr. met elk -3. 
De poedelprijs bij de dames werd gewonnen door Diana van Hebei met -59 en bij de heren 

door Peter de Wit met -51. 

Dan hadden we op Zaterdag 6 Juni weer onze fietstocht. 
Ondanks dat het overdag niet zulk mooi weer was hadden we 's avonds prachtig weer. We 

hadden weer een prachtige tocht uitgezet door de omgeving en natuurlijk hadden we nog een 
druk bezochte avond met live muziek van Musik Man. Na nog een paar rondjes rad van 

avontuur ging ieder tevreden naar huis. 

Verder willen wij u alvast even wijzen op onze gezellige BARBECUE avond op Zaterdag 17 
Juli. De kosten bedragen Fl5.- p.p. Kinderen tot 12 jaar F10.-

U kunt zich hiervoor opgeven doormiddel van het briefje dat binnenkort bij u in de bus komt. 

Het eerst volgende evenement is dan weer GRASBAANRACES op Zondag 22 Augustus om 
1300 uur. 

Wij hopen dat wij ook u op onze volgende evenementen mogen begroeten. 
Namens het V.v.V. bestuur graag tot ZIENS! 

Secr. A Haaijer Tel:4093558 

\ 



SLAGERIJ G.R 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 050 409 1553 

j ^ ^ CR A ALM AN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubilering 
*Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel. 050 5345131 

->:í;V-V. 
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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, Noordlaren (Gr.) 
Telefoon 050 409 1455 

Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij U 

. hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

tës&t&m 
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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! 

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

(f9 
Met Uw naam en adres zenden aan: 

ZzH-Llr-TTUlJtAX— yULOUVUQÍS BV. 
Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



Vereniging "Dorpsbelangen MIDLAREN" 
Ook voor uw belang. 

secr. : Mevr. A.Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD MIDLAREN . 

Notuien Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 
gehouden 13 april 1999 in paviljoen Meerzicht te Midlaren. 

Opening 
Om ca. 20.15 uur opent de voorzitter mevr. Bouke Klaassens de vergadering. Aanwezig zijn 
dan 21 leden m.i.v. 5 bestuursleden. De voorzitter heet allen hartelijk welkom en speciaal 
Ronald Popken, boswachter in dienst van Natuurmonumenten, die bereid is gevonden om 
iets te vertellen over de Vijftig Bunder, het Noordlaarderbos en het tussenliggende gebied. 
De voorzitter vertelt dat naast de twee gebruikelijke consumpties de aanwezigen een 
oranjebittertje krijgen aangeboden omdat 13 april de bevrijdingsdag van Midlaren is. Verder 
vraagt zij aandacht voor de schoolkinderen van Midlaren. Zij zijn bezig met allerlei acties om 
geld in te zamelen voor Kosovo, waar de vrede en bevrijding nog heel ver weg lijken. 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Heel veel mededelingen zijn er niet. Eigenlijk is alles in het laatste kabinet besproken en 
belangrijke wijzigingen/voortgang is hierin niet in gekomen. Het enige nieuwe is dat het 
bestemmingsplan kom Midlaren is vastgesteld zonder ingrijpende veranderingen. 
Als ingekomen stukken zijn er een uitnodiging van de Oranjevereniging van Zuidlaren voor 
een feestavond en verder een artikel uit de VPRO-gids over het dorp Siegerswoude 
(Friesland) wat zelf een kabelmaatschappij oprichtte. Misschien iets voor Midlaren? 
Notulen Jaarvergadering 1998 
De notulen zijn reeds vorig jaar in het kabinet gepubliceerd, tevens liggen er een aantal 
kopieën bij de aanwezigen op tafel. De voorzitter stelt daarom ook voor om deze notulen 
niet meer voor te lezen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Jaarverslag 1998/1999 
Hoewel het jaarverslag in het Kabinet heeft gestaan, stelt de voorzitter voor dat de secretaris 
dit toch voorleest. Aldus geschiede. 
Financieel verslag 
Vervolgens krijgt penningmeester Anke Heida het woord om de financiële situatie van de 
verenging toe te lichten. Het blijkt dat de vereniging iets meer inkomsten heeft gehad dan 
uitgaven en afsluit met een "winst" van ƒ 26,40 op een eindsaldo van ƒ1213,98. 
Verslag en benoeming kascommissie 
Namens de kascommissie deelt Keeke Scheper mee dat de kas is gecontroleerd en dat die in 
orde was. Stef van der Helm knikt instemmend en de penningmeester wordt gedechargeerd. 
De voorzitter vraagt wie Keeke Scheper als kaskommissielid wil opvolgen. Mevrouw Marion 
den Hengst stelt zich beschikbaar. Zij zal volgend jaar samen met het nog zittende 
kascommissie lid Stef van der Helm de kas controleren. 
Bestu ursver kiezing. 
Helaas staat het niet op de uitnodiging maar er is een kandidaat aftredend, n.l. Rik Timmer. 
Rik is in de plaats gekomen van onze overleden secretaris Abel Aeilkema en is daarom nu al 
aftredend. De voorzitter biedt haar excuus aan voor de niet officiële gang van zaken en vraagt 
of de vergadering akkoord kan gaan met het herkiezen van Rik als bestuurslid. Niemand is 
tegen. 

«%> 
belangen 



Rondvraag 
Dhr. Geert Koers vraagt of de gemeente wat kan doen aan de wateroverlast bij hevige 
regenval op het fietspad en de weg voor zijn winkel. Het bestuur zal in een brief aan de 
gemeente hier aandacht voor vragen. 
Ons ere-lid mevr. Lammie Korringa wil graag weten wat er met het huisje met de mooie 
boom ervoor (zie omslag Kabinet) gaat gebeuren nu Tine Hospes er niet meer woont. Mevr. 
Korringa zou graag zien dat het in de huidige staat zou blijven staan. Het bestuur weet niet 
wat er met het huisje gaat gebeuren maar hoopt eveneens op het voortbestaan van het zo 
karakteristieke huisje. 
Pieter den Hengst komt namens de dorpsfeestcommisie met het idee om in Midlaren met 
oud en nieuw, een milleniumfeest te organiseren . Reactie van de vergadering is verschillend 
van leuk tot welke horecagelegenheid wil geopend zijn? De voorzitter stelt voor dat Pieter de 
verschillende verenigingen van Midlaren aanschrijft om zo een wat duidelijker beeld te krijgen 
of voor zo'n feest wel animo is. 
Geert Koers vraagt zich af of het bekend is dat er nog munitie op het terrein van de Bloemert 
ligt. Bij sommige aanwezigen is het bekend, zij denken dat het geen kwaad kan. 

Pauze 

Na de pauze neemt onze boswachter Ronald Popken het woord. Aan de hand van dia's 
vertelt hij eerst iets over Natuurmonumenten en de verschillende gebieden welke tot zijn 
werkterrein behoren. Dit blijkt een zeer uitgebreid gebied te zijn en niet alleen het 
Noordlaarder Bos en de Vijftig Bunder. We genieten echt van de plaatjes van bv. 
Schiermonnikoog, Peizermade, Dwingelo, prachtig. Daarna komt de Vijftig Bunder en het 
Noordlaarder Bos aan de beurt. Hoe was het 100 jaar geleden of nog eerder, wat is er 
allemaal gebeurt en wat doet Natuurmonumenten nu met het gebied. Ronald vertelt er zeer 
boeiend over. Voor de aanwezigen die in Midlaren zijn geboren of er een hele tijd wonen is 
er veel herkenning. "Ja dat weet ik nog wel, toen was het zo" en dat land was van die en die. 
Omstreeks 22.30 sluit Ronald af ook al zou hij nog wel even kunnen doorvertellen. De 
voorzitter bedankt Ronald hartelijk en vertelt de aanwezigen dat Ronald als aansluiting op 
deze avond op 4 juli een excursie geeft door het gebied van de Vijftig Bunder en het 
Noordlaarder Bos. Een ieder die daar belangstelling voor heeft is van harte welkom. Nadere 
informatie over tijd en startplaats volgt in het Kabinet. De voorzitter sluit de vergadering met 
een wel thuis. 

LOVERS LANE IN MIDLAREN? 

Niet iedereen zal er van op de hoogte zijn, dat er vroeger in het Kraaienbos een pad liep, dat 
deze benaming ruimschoots verdiende. Het pad liep aan de zuidkant van het bos langs de 
weilanden en ondanks dat het overwoekerd is geworden, is het pad nog heel duidelijk te 
traceren door de twee rechte rijen bomen, die het pad markeerden. Het pad eindigt (of begint) 
bij de plek waar talloze geliefden hun namen in de bomen gebeiteld hebben. Een uniek stukje 
historisch Midlaren, waard om hersteld en bewaard te worden! 

ww 



I Gemeentelijk vervoers- en verkeersplan 

Door de gemeente is een ontwerp vervoer- en verkeersplan gemaakt, nadat er een 
inspraakronde bij diverse verenigingen is geweest. Het plan komt nu in de inspraak bij de 
bevolking. 
Binnenkort zult u hierover nader worden geïnformeerd. Hierbij alvast wat hoofdlijnen. 
Wat betreft de wegen is er sprake van een in deling naar wegen met alleen een verkeersfunctie, 
de maximumsnelheid blijft op die wegen gelijk aan de huidige situatie, en wegen binnen de 
verblijfsgebieden, dat zijn alle andere wegen. In principe gaat op deze wegen binnen de 
bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km gelden en buiten de bebouwde kom van 60 
km. Wegen binnen de verblijfsgebieden die een belangrijke verkeersfunctie hebben worden 
snelheden van resp. 50 km in de bebouwde kom en 80 km daarbuiten toegelaten. 
Voor Midlaren zal dit betekenen 30 km binnen de bebouwde kom, terwijl misschien voor de 
Groningerstraat een uitzondering wordt gemaakt, daar is men nog niet uit. Daar zou dan 50 
km kunnen blijven gelden. Buiten de bebouwde kom zal 60 km het maximum zijn. 
Op de korte termijn - 1 tot 2 jaar- wil men de 30 km zones herinrichten (misschien hoop voor 
de Tolhuisweg??) 
Voor Midlaren lijkt vooral van belang dat er inderdaad een herinrichting komt van de 30 km 
zone, dat zal met name de Tolhuisweg zijn, en wat er met de Groningerstraat gaat gebeuren. 
Met een maximum van 30 km met bijpassende herinrichting zouden ook daar alle problemen 
van te hard rijden de wereld uit zijn. 
Maak straks gebruik van uw inspraakmogelijkheden. 

Bouke Klaassens 

Bestemmingsplan de Bloemert 

Op 15 juni komt het bestemmingsplan de Bloemert in de gemeenteraad. Het ontwerp-plan 
wordt in grote lijn gehandhaafd, ondanks een aantal bezwaren, die vooral vanuit Noordlaren 
tegen het plan zijn ingediend. 
Op een tweetal punten wordt het plan iets aangepast: de nieuwe recreatiewoningen worden 
gesitueerd op een plaats iets verder van het dorp Noordlaren, er mag geen bebouwing komen 
in het noord-westelijk deel van het plan, daar is alleen toeristisch recreatief kamperen 
toegestaan. Verder was als bestemming van de huidige boerderij opgenomen "horeca". Dit 
wordt veranderd in "hotel- of verblijfsrecreatieve voorziening". Dat geeft minder 
mogelijkheden tot allerlei overlast veroorzakende activiteiten. 
Op het moment dat u dit leest is de raadsvergadering al geweest, we kunnen u daarvan nog 
geen verslag doen. 



Groningerstraat 27 Midlaren 

3-fet Limousin ras 3iet vCees 
*:• •> 

Het Limousin ras vindt zijn oorsprong in het Franse 
centraalmassief in de omgeving van de stad Limoges. 
Het zijn fraaie bruine runderen. 
Vanwege hun gespierdheid werden deze runderen 
vroeger ingezet op de landbouwbedrijven als trekvee 
voor ploegen en wagens. 
Het ras produceert vlees van een uitstekende kwaliteit 
met zeer weinig vet. 
Voor hun rantsoen zijn natuurterreinen uitstekend ge-
schikt voor de beweiding van Limousins. 
Steeds meer consumenten ontdekken de heerlijke 
smaak van dit vlees. 
De dekking van dit ras gebeurt op de meeste bedrij-
ven nog op natuurlijke wijze waardoor er op deze Li-
mousin bedrijven dan ook vaak imposante stieren 
aanwezig zijn. 

De kalveren die van april tot 
juli worden geboren blijven bij 
de moeder als zoogkalveren. 
Op ons bedrijf in Midlaren 

zijn we met deze koeien ge-
start in 1993. 
De opzet is om vlees te produ-
ceren op een zo natuurlijk mo-
gelijke wijze. Dus geen hor-
monen of entstoffen die de 

smaak van het vlees nadelig kunnen beïnvloeden. Als 
u ons vlees nog niet kent ,is het nu tijd om het eens te 
proberen. 
Wij verkopen diepgevroren vleespakketten van 5 en 
10 kg. of een veelvoud hiervan. Deze pakketten zijn 
samengesteld uit de verschillende vleessoorten. 
Hopenlijk mogen wij uw bestelling binnenkort tege-
moet zien. 

Wanneer de dieren tussen één en twee jaar oud 
zijn worden ze geslacht. Dit slachten gebeurt in 
een uiterst moderne slagerij die voldoet aan de 
strenge eisen van deze tijd. 

Na het slachten worden de bouten verwerkt tot 
de volgende vleessoorten: 

* Biefstuk (haas, Hollandse en kogel) 

* Entrecôte 

Stooflappcn 

Ribiappen 

Braadlappen 

Rosbief 

Gehakt 

Tartaar 
% 

Soeppakketten 

Schenkels 

Sucadelappen 

Roilade (niet altijd) 

Lever 

Sent u 00Ágeïnteresseerd'ín dît £ímousínvtéest 

11 âunt ons ¿¡effen voor een diepgevroren vteesj?a£&et. 

oso 4092365 

G.W.Lamberts Groningerstraat 27 9475 PA MIDLAREN E-Mail: gieswlam@bart.nl 

mailto:gieswlam@bart.nl


Het Roosje 
vvan Midlaren 

* 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, GroningersüBat 49,9475 DA Midlaren, Tel. 050 409 0940. 
Drivé: 050 409 5687 

Restaurant 

"De Hunebedden" 

specialiteiten in. 
- vlees 

-vis 
- wild 

- gevogelte 

Groningerstraat 31 - 9475 PA Midlaren 
Telefoon: 050-4091462 

Het adres voor: 

- maaltijdbezorging aan huis 
- maaltijdbezorging voor bedrijven en 
instellingen 

- bruiloften, partijen en recepties 
- buffetten (ook aan huis) iv . 

MgeSRg • 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
Tel. 050 4091446 

*^?¿C&e>{>fr¿cs£& 
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RECREATIEPARK 
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN 

Partyboot 'de Wolfhorn' 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4****) . 
Speciale hotel- en langhuur-
arrangementen. 
Jachchaven en camping. 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

Eterij - Schenkerij 'de Bloemfontein 
Restaurant, Diners, Buffetten, 
Recepties. 
Bij ons kunt u terecht voor een 
hapje en een drankje ook op het 
ruime terras aan het water. 

Rondvaart en Partyboot. 
Zeer geschikt voor feesten en 
reünies. Barbecues aan boord. 

Zeil-/surfschool 
Interne en externe jeugd-

zeilweken. 
Verhuur van zeilboten, 
waterfietsen en kano's. 

Privélessen. 
Watersportarrangementen. 

Een enthousiast team van 
goed opgeleide instructeurs. 

Captain's Bar 
Bruine kroeg 

Terras aan het meer. 

Volop genieten aan het Zuidlaardermeer 
Vraag naar onze folder! Bel: 0 5 0 - 4 0 9 15 55 

De Bloemert I 9 4 7 5 TG Midlaren 
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