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VOORWOORD.
I n dit wintemummer van het Kabinet weer veel berichten uit de Midiaarder
samenleving.
Daarbij gevoegd nog de vaste rubrieken en proza en poëzie, die betrekking
hebben op de komende periode van "omzien in weemoed" en "vooruitkijken in hoop
en verwachting". En natuurlijk hopen we ook op een witte winter.
Jaap Gros kondigde in het vorige nummer van het Kabinet al zijn vertrek aar\t
vanaf nu is dat definitief, al b l i j f t Jaap nog beschikbaar als vraagbaak en zal hij
incidenteel als buitencorrespondent een bijdrage aan het Kabinet leveren. Jaap
heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het Kabinet t o t de dorpskrant,
die het nu geworden is. Hartelijk dank daarvoor!
Toos Gros stopt met haar bijdragen in de lay-out van het Kabinet en ook zij
wordt bedankt voor het gepuzzel gedurende al die jaren.
Dinus Vos vonden we bereid om de opmaak van het Kabinet t e gaan doen.
Tenslotte wenst de redactie van het Kabinet alle lezers een voorspoedig 2000
toe!
Wouter Warncuw.
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31 december

Oliebollenactie van de Dorpsfeestcommissie.

2 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 17.00 uur
in Paviljoen 'Meerzicht'.

15 januari

AVO De Bloemert heeft Open Dag van
13.00 tot 17.00 uur 'm de Bloemfontein.

22 januari

Toneeluitvoering T.O.M.I. om 20.00 uur
in "Sprookjeshof" te Zuidlaren.
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22 februari
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Open Avond van de Vrouwenvereniging
voor alle vrouwen van Midlaren.

OPEN

MIDDAG.

Op zaterdag 15 januari organiseert de leiding van de AVO-de Bloemert een open middag
van 13.00 tot 17.00 uur in de Bloemfontein te Midlaren.
Over alle facetten van de opvang van asielzoekers is informatie te krijgen, zoals over• De te volgen procedures.
• Wat de COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) eigenlijk doet.
• De landen van herkomst.
• Daarnaast zijn er lekkere hapjes, veel muziek, rondleidingen, openbare lessen en nog
veel meer en zijn ook de kinderen uit Midlaren van harte welkom.
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Nieuws van be borpsfeestcommhsie
De dorpsfeestcommissie is druk bezig met de
voorbereiding van het grote Neptunusfeest dat op
8 juli 2000 gehouden wordt. De keuze van de
cateraar en van de band bevinden zich in de
beslissende fase. Als deze knopen zijn doorgehakt
zullen we ons vanaf januari samen met de
wijkhoofden storten op de verdere uitwerking van
het programma.
I n deze donkere dagen voor en na de kerst houden
we ons verder bezig met de traditionele
oliebollenactie en samen met de andere verenigingen met de
nieuwjaarsbijeenkomst (zie elders in dit blad).
We hopen op ruime deelname van de Midlaarders aan deze activiteiten.
Namens de dorpsfeestcommissie,
Pieter

dewHe^n^t

Voor de -weinige- leden van de
Midiaarder toneelvereniging breekt
er weer een drukke tijd aan.
Momenteel zijn de repetities voor
de klucht in drie bedrijven, die op
22 januari 2000 zal worden
opgevoerd in Café-restaurant
"Sprookjeshof", in volle gang. De
samenwerking tussen de spelende
leden en onze nieuwe regisseur Lenie Hamminga uit Taarlo verloopt uitstekend en er wordt met
veel plezier en enthousiasme geoefend. We hebben er het volste vertrouwen in, dat het een
heerlijk avondje wordt, temeer omdat deze keer de drie aktes muzikaal omlijst zullen worden
door een muziekgroep, die beschikt over een uitstekende zangeres, waardoor we hopen, dat er na
afloop van de voorstelling nog flink gedanst gaat worden.
Het stuk is geschreven door Otto Schwartz en Georg Lengbach en is getiteld "Der Bräutigam
meiner Frau". De Nederlandse vertaling ("De verloofde van mijn vrouw") is van Jim keulemans.
Hella van Kaam (Koosje Auwema), schrijfster, is één jaar getrouwd met de arts Theo Schippers
(Dinus Vos), maar verzwijgt dit voor haar Canadese geldschietende oom Charly (Jan Moesker) en
tante Cathy Thomson (Annie Zwaagman) met hun zoon Toby (Roelof van der Velde), de diepzeeonderzoeker, die als bruidegom voor Hella voorbestemd is.
Als oom en tante plotseling op komen duiken, op het moment dat alleen een vriend van dr.
Schippers thuis is om op de baby te passen, beginnen de verwikkelingen, die tot veel komische
situaties zullen leiden. Het is een stuk om van te smullen! Sommige rollen worden in het
Nederlands gespeeld anderen juist in het dialect, zoals de huishoudster Mathilde (Dina Scheper),
die het aan de stok heeft met de slager en Charly Thomson is een Groninger Canadees.
TO . M I . speelt hetzelfde stuk op 16 februari in Tienelswolde, op 15 maart in Winschoten en op 8
april in Café 't Keerpunt in Spijkerboor.
Tussen de repetities door werd er op zondagmiddag 5 december in Café 't Keerpunt in
Spijkerboor een Sinterklaasmiddag verzorgd door T.O.MI.
Er werd levend poppenkast gespeeld en er werden twee kleine eenakters opgevoerd, waarin de
echte Sinterklaas, die in de zaal aanwezig was, meespeelde. De middag was zeer succesvol en na
afloop was iedereen tevreden; de ouders, de kinderen, de uitbater en de spelers. (Misschien een
ideetje voor het V.V.V?)
Deze middag deden twee jeugdige spelers (13 jaar) mee, die hun Zwarte Pieten rollen uitstekend
vertolkten. Voor het eerst ook kwam l^arga Laning (grimeur) tot ieders tevredenheid bij onze
vereniging in actie.
Het donateursbestand van de toneelvereniging is gelukkig heel groot en alleen daardoor ook
kunnen we blijven bestaan. Binnenkort komen we weer bij de donateurs langs met de
donateurskaarten, waarop men vrij toegang heeft tot de voorstelling in Sprookjeshof. Nieuwe
bewoners van Midlaren zullen we natuurlijk ook benaderen om donateur te worden, (f I 7,50 voor
één persoon en f 112,50 voor twee personen). Bij de kaart krijgt men ook de uitnodiging voor de
uitvoering.
Tevens zullen we veel bedrijven benaderen voor het plaatsen van een advertentie op het
programma, dat we bij de vier uitvoeringen het publiek doen toekomen. Voor een gering bedrag
kan men een advertentie plaatsen, waarbij men ook nog extra vrijkaarten krijgt voor de
voorstelling. Mochten we per ongeluk uw bedrijf vergeten en u wilt wel graag een advertentie
plaatsen, dan kunt u even contact opnemen met de secretaris (Dinus Vos).
We hopen, dat veel Midlaarders op 22 januari aanwezig zullen zijn en dat het een hele leuke
avond wordt voor iedereen!

Toneelverenigmß
T.O.MJ.

€ Vrouwenf
m uerenÍ0Ín0 Jb
Ons nieuwe seizoen startte deze keer met een optreden van hef bamboef luitkwartet
ELFHARYAN op 21 september.
Vier vrouwen, die alle bamboef luiten, variërend van zeer klein tot enorm, zelf hadden gemaakt.
Je kunt je voorstellen dat er door de grote variatie in afmeting heel veel geluidsverschil was.
Het klonk in ieder geval prima!
Tussen de liedjes door droeg een van de vrouwen enkele gedichtjes voor en in de pauze werd
onze kennis van muziek danig op de proef gesteld door middel van een muziekquiz. De vrouwen
van ELFHARYAN hebben dit jaar voor het laatst opgetreden. De komende tijd houden ze zich
nog wel bezig met lesgeven in het maken van bamboef luiten en het er op leren spelen.
De spelletjesavond op 26 oktober was weer eens heel wat anders. Nu eens niet aandachtig
luisteren, maar zelf de hele avond bezig zijn. De aanwezige vrouwen werden in groepjes van drie
of vier verdeeld en konden zich daarna storten op de 6 opdrachten. Er moesten gezichten,
planten en bloemen, crypto-zinnen en spreekwoorden worden geraden. Woorden bestaande uit
twee lettergrepen moesten worden samengesteld. Voor de afwisseling tussen al dit denkwerk
konden we een potje sjoelen. Uiteraard waren er prijsjes voor de winnende groep en was je niet
zo gelukkig om te winnen; ook de poedelprijs werd niet vergeten!
Op de eerste knutselmiddag, 16 november j.l. konden de aanwezige vijftien vrouwen bezig gaan
met lavendelkransjes maken, door lapjes stof te vullen met lavendel en rijst en ansicht of
kerstkaarten te maken van veelkleurig papier dat met een kunstig patroon doorgeprikt kon
worden.
Op de avond van 23 november werd Betty Bekker uit Westlaren hartelijk welkom geheten als
nieuw lid.
Daarna werd het woord gegeven aan de officier van Justitie, de heer öeerts, die kwam vertellen
over strafrecht.
Over de procedures die gevolgd moeten worden bij de verschillende overtredingen. En hoe
moeilijk onderzoek kan zijn. Met de vele vragen uit het publiek werd het een erg boeiende avond.
ATTENTIE!!
Zoals jullie in het herfstnummer van het KABINET hebben kunnen lezen zal de bijeenkomst van
de vrouwenvereniging op 22 februari 2000 een open avond zijn. Alle vrouwen uit Midlaren zijn

welkom.
Mevrouw J.C. Jongsma vertelt over binnenhuisarchitectuur aan de hand van dia's. De t.v.
programma's over styling en inrichting van het huis geven aan dat hier veel belangstelling voor
bestaat.
Voor alle geïnteresseerde vrouwen een gelegenheid eens kennis te maken met de
vrouwenvereniging.

José Vos.
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IJsvereniging Midlaren

Beste Midlaarders,
In dit wintemummer 1999 natuurlijk een berichtje van de Midiaarder vereniging die pas
warmloopt als het koud wordt.
De winter van 98 was wat het ijs betreft niet best, slechts twee dagen is er op heel slecht ijs
geschaatst dat kan dus alleen maar beter.
De ijsbaan is gereed en de veegmachine staat startklaar dus van ons mag de vorst wel komen.
Hopelijk zullen we in deze winter veelvuldig gebruik maken van onze schitterende beschutte
ijsbaan
Even iets duidelijk maken over de ijsbaan.
De ijsbaan mag gebruikt worden door een ieder die lid is van de ijsvereniging, met de huidige
lage contributie fl. 5,- kan een ieder toch lid worden!!
De verlichting kan worden ingeschakeld met de rode knop aan de voorste lichtmast, het licht
is geschakeld met een tijdschakelaar en gaat dus vanzelf weer uit.
Mensen die nog geen lid zijn maar toch graag willen schaatsen op de ijsbaan kunnen zich
aanmelden bij de penningmeester NingoVenema tel.409466 of bij Ronald Offeringa
Tolhuisweg die als bestuurslid ook toezicht houdtop de ijsbaan.
Als het weer ons goed gezind is zullen we een aantal activiteiten organiseren zoals:
Winterwandeltocht
Mini elfstedentocht
Andere ideeën natuurlijk altijd welkom.
Hopelijk kunt u zich bij de warme kachel en de tv wegrukken en hebben we gezamenlijk weer
een gezellige tijd op onze ijsbaan.

V#L*

Hallo Midlaarders,

Lös Zaanb

I k wil een ieder, die loten van mij heeft
gekocht van de grote Clubactie hiervoor
mede namens onze
Postduiven Vereniging
hartelijk bedanken. De
trekking van deze loterij
vindt u elders in dit blad.
I k hoop voor u allen, dat u een prijs heeft
gewonnen!

Namens het bestuur van de
Vereniging voor Volks
Vermaken wil ik u allen een
goed uiteinde en een heel
voorspoedig jaar 2000
toewensen.
A*4Ue*> "äteuUfet,

Verder wil ik U nog even op het volgende
wijzen:
Voor al uw advertenties in het Nieuwsblad
van het Noorden kunt u nog steeds bij mij
terecht. Voor abonnementen kunt u kiezen
uit de volgende kranten:
Nieuwsblad van het Noorden
De Telegraaf
De Volkskrant
De trouw
Het Nederlands Dagblad
Het Financieel Dagblad

'm

Adres:
Tolhuisweg 8
9475 PS Midlaren
Tel.-Fax 050-4093558

Sinds het laatste nieuws in het Herfst
Kabinet is er niet veel te vertellen van Lös
Zaand. Natuurlijk zingen we nog elke
veertien dagen met veel plezier. De derde
zondag in november hadden we 'Mous
Zundag'. Joke de Groot had een uitgebreid
boerenkool buffet verzorgd, waar we na een
heel geanimeerd borrel uurtje heerlijk van
hebben gesmuld. Na de maaltijd werd er tot
in de kleine uurtjes weer gezellig gezongen.
Er werd eenstemmig besloten: 'Mous Zundag'
houden we er in!
Half december hebben we nog een optreden
in de Enk voor hoofdzakelijk demente
bejaarden en 2 januari 2000 hopen we ons
weer te laten horen aan de Midlaarders op
de Nieuwjaarsvisite in Paviljoen Meerzicht.
We hopen u in het Voorjaars Kabinet meer
van onze activiteiten te laten horen.
âstrtê*.

De school vroeger:
De oudere leerlingen van de Midiaarder
school kunnen nog leuke anekdotes vertellen
van lang, lang geleden uit de tijd van
meester Hof.
Zo had de vierde klas les gekregen in het
schrijven van brieven. Dat het niet altijd
even goed ging blijkt wel uit het briefje dat
Jan schreef aan zijn uitverkoren meisje
Mientje.
Mientje kreeg op een dag een frommelig
briefje toegeschoven, waaruit eerst een
partijtje broodkruimels viel en waarop Jan
zijn liefde betuigde met de volgende tekst:
r

Te koop gevraagd:
Trafo 12 volt; 4 of 5 ampère
voor 27 MC
S 4094732 (Edwin Davids)

.................

.».»..,.„..,

»....«

liefe> mientje/.
\ metmifgaathetgoet!
\
i Koe' gaat'het metjow7
! cnwwítpeertífróloot.
i ífohoúp va^/jou/tielfîie'.
TntM\/

Het is nooit iets geworden tussen die twee!!

Puzzel-

pagina's
voor
de
kinderen

Hallo allemaal,
Hier zijn we dan weer met het laatste nummer van dit jaar, het Winterkabinet. December is een
maand waarin veel gebeurt. Hoe was jullie Sinterklaas? Of zijn jullie dat al weer vergeten?
Straks hebben jullie vakantie en vieren we Kerst en Oud- en Nieuwjaar; een gezellige tijd.
Als winnaar van de kerstpuzzel kwam Sarah Warnaar uit de bus. Gefeliciteerd Sarah mei je
Wigwam bon.
Op ons verzoek - 'Schrijf en teken eens hoe Midlaren er in de toekomst uit zal zien volgens jullie'
- is matig gereageerd. Jammer!!
Dus hier een nieuwe puzzel en hopelijk krijgen we volgend jaar meer oplossingen binnen met een
echte winnaar. Je doet het niet voor niets:
Eerste prijs 2 wigwambonnen van f I 20,—
Tweede prijs 1 wigwambon
f I 10,-Rest mij nog jullie een goede vakantie en fijne feestdagen toe te wensen. En natuurlijk een
gelukkig en gezond 2000!

Patty.
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le prijs: ƒ 100.000,- belastingvrij 3397ÏÖÖ

1318400

1358981

1362841

1365747

1372860

1467942

1476291

1673516

1703410

1715155

1728608

1756829

1784890

1799485

1822947

1836852

1845378

1924798

1926409

1926733

1968353

2017414

2153795
2246126

1437432

2161121

2161704

2187726

2220973

2239858

2298015

2322425

2422551

2567692

2602763

2612564

2695819

2701860

2703263

2728634

2734171

2755876

2769246

2845760

2917588

2940294

2979322

3014052

3015483

3057844

3209700

3219720

3280031

3280581

3335547

3403731

3488723

3491746

3509791

3521417

prijzeM ¡M Natura

3666030

3764035

3775754

3791936

3830781

3834121

1 x een flitsende Renault Clio
1 x een vakantiecheque t.w.v. ƒ 8.000,vrij te besteden bij D-Reizen vakantiewinkels

1759168

3843618

3876550

3886054

3937748

3941049

3943044

3667370

prijzen op de eindcijfer/

2e prijs:
3e prijs:

ƒ 25.000,- belastingvrij
ƒ
7.500,- belastingvrij

2507697
3731124

de grote cLuboctie jaarprij/:
ƒ 27.000,- belastingvrij

2878579

Laatste 2
Laatste 3
Laatste 4
Laatste 5
Laatste 6

10 x een 5-daagse vliegreis naar Barcelona voor 2 personen
0359200

0451662

0461599

1093270

1097001

1979586

2073423

3053124

3721697

3913228

cijfers:
cijfers:
cijfers:
cijfers:
cijfers:

Geldprijzen
Geldprijzen
Geldprijzen
Geldprijzen
Geldprijzen

van ƒ
van ƒ
van ƒ
van ƒ
van ƒ

25,100,500,750,5.000,-

58
264
2753
76801
817100

5 x een weekendje Disneyland Parijs voor 4 personen
0022755

0155599

3839600

3858934

¡N de prijzeN aevaLLeN?

3910085

13 x een midweek- of weekendverblijf voor 6 personen bij Zilverberk Parken
0153340

0455323

1306437

1828466

1875282

1973057

2267123

2394004

2848325

3026908

3040900

3115653

3708162

HieV cjeWoNNeH?

120 x een Lovers dinnercruise voor 2 personen op deAmsterdamse grachten
0018543

0057552

0088753

0105739

0110743

0186419

0306536

0356695

0357922

0392366

0397940

0428812

0440722

0471945

0516665

0540833

0542531

0547648

0570918

0639345

0650588

0700992

0722806

0760591

0810026

085,1094

0885738

0890735

0894133

0909673

0917347

0940429

0950095

0978741

1067189

1070063

1072728

1119275

1134880

1147521

1151981

1161249

1252722

1254480

1271812

1284652

1228238

1241863

Maak een kopie van het lot voor uw eigen administratie. Stuur het originele lot in een
gesloten (al dan niet aangetekende) envelop naar: Nationale Grote Ciubactie, Postbus
90100,5000 LA Tilburg. U ontvangt binnen 4 weken de door u gewonnen prijs.

Dat is jammer. Maar uw bijdrage was een welkome steun aan onze verenigingen. Via de
Grote Ciubactie 1999 belandde er een totaalbedrag van ruim 14,3 miljoen gulden in de
clubkassen van de 8.359 deelnemende verenigingen!
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Voor de Grole Ciubactie 1999 is vergunning verleend door de Staatssecretaris van Justitie d.d. 28 mei 1999
onder nummer L.0.730/0145/049.99

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!
De Fam. Blaauboer
Duinweg 2 Midlaren
Tel.050 4092132

"V T buitenhuis

deVeenhorst

elk seizoen de moeite waard

Fax 050 4090483

H U U R 'N C A R A V A N

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND

I

* VAKANTE

k**N*

Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuid laren V.O.F.
CV-BCMODIGDHEDEN/SANITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA
IT

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

WATERSPORTBEDRIJF
ff

C «

11

de

scheve"

Havenstraat 18, Zuidlaren
SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN

ffiCJ

jMSSDW

«Q

AANHANGERVERHUUR

050 409 2946

SLAGERIJ G.R KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

^m^

rol pens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

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
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

Lageweg 41, Noordlaren (Gr.)
Telefoon 050 409 1455

Gun uw kinderen het plezier van muziek

A^

GR A ALM AN

Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij U
. hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
^Meubilering
*Tapijten
^Gordijnen
*Slaapsy sternen
* Zonwering
Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel 050 5345131

* Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. 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 geïnformeerdI
[
¡
i
!
i
¡

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:
.fLLCLVLO-S

BV.

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

UITNODIGING
De gezamenlijke verenigingen van Midlaren
nodigen U uit voor een

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
op zondag 2 januari 2000
vanaf 17:00 uur
in Paviljoen Meerzicht
We hopen, dat gedurende deze bijeenkomst enkele Tomi leden een kort optreden
verzorgen. Verder is er een optreden van het koor Lös Zaand. Tussen de
bedrijven door is er ruime gelegenheid elkaar de hand te schudden en een praatje
te maken. De verenigingen en Joke de Groot zullen U de eerste hapjes en
drankjes aanbieden.
Aansluitend, om ongeveer 18:30 is er een gezamenlijke boerenkool maaltijd
(opgave d.m.v. onderstaande bon). Voor de kleinere kinderen is er een
aangepaste hoeveelheid.
U bent van harte welkom !
»<*#&&&&&** -TirINSCHRIJVING BOERENKOOLMAALTIJD
Ja, ik/wij eten op 2 januari mee in Paviljoen Meerzicht. Wij bestellen de
volgende maaltijden:
Volwassenen portie aantal:

(prijs f. 12,50)

Kinder portie aantal

(prijs f. 7,50)

Naam

:

Adres
Deze bon graag z.s.m. maar uiterlijk op 27 december inleveren bij:
Fam. Overduin, Groningerstraat 45a offam. Broersma, Schutsweg 44

Geef Uw interieur een face lift
Met een Midiaarder kerstboom

Çek&chtbtf:
f am/. Ven/Hengst
(¡rori¿M0er¿traa¿r36
C'ötiow, Ófmñm/

Kunstbomen zijn uit, echt is in !
•<*99909<S<»»~

Tentoonstelling

Oostermoer

Bericht voor verenigingen, straten

en b u u r t e n .

I n de periode van 22 juli tot 30 juli 2000 wordt er weer een Oostermoer tentoonstelling georganiseerd. Dit keer in Zuidlaren. Het is de bedoeling, dat er een optocht
met praalwagens komt en dat eventueel straten en tuinen worden versierd.
Verenigingen, straten en buurten kunnen hieraan meedoen en samen een praalwagen
maken. Het gaat om een historische tocht, waar de Zuidlaarder markt onderdeel van uit
kan maken. De organisaties, die mee willen doen met een praalwagen moeten zich
opgeven bij de optochtcommissie; secretaris de heer 6. Kuik, Anssen 2, tel. 4094790.

tV

x

^e/Zce Pa sqo3 -

OLIEBOLLENACTIE OP 31 DECEMBER
Evenals in vorige jaren houdt de Dorpsfeestcommissie weer een oliebollenactie. De
opbrengst is bestemd voor het op 8 juli 2000 te houden dorpsfeest. Voor het feest
kunnen we nog wel wat geld gebruiken dus we hopen dat er flink gegeten wordt!
Dit jaar mogen we gebruik maken van de keuken van Paviljoen Meerzicht aan het
Zuidlaardermeer. Hiervoor zijn we Joke de Groot zeer erkentelijk. Topkok Ab Seubring
gaat weer bakken dus banketbakkerskwaliteit is gegarandeerd.
De prijs van de oliebollen is nog altijd:
1 zak met 9 krentenbollen of 12 gewone bollen voor f. 10,en 3 zakken voor f. 25,Tussen kerst en oudjaar zullen de Midlaarders zoveel mogelijk telefonisch benaderd
worden om hun bestellingen door te kunnen geven. Het handigst is het echter als U Uw
bestelling plaatst d.m.v. de onderstaande bon. De bollen worden op oudjaarsdag vóór
15:00 uur bezorgd. U kunt de bollen natuurlijk ook zelf komen ophalen in het altijd
gezellige Paviljoen Meerzicht.
Voor de oliebollenactie is de hulp nodig van een flink aantal vrijwilligers. We hopen dan
ook op Uw medewerking als we een beroep op U doen. Nog mooier zou het zijn als U zich
spontaan bij mij aanmeldde (tel. 4091422).
Tenslotte wenst de dorpsfeestcommissie U prettige feestdagen, bij voorbaat dank voor
Uw medewerking en voor straks: eet smakelijk !
Namens de dorpsfeestcommissie

Pieter

dew/Hew^t

Hierbij bestel ik
Adres

(naam)
Tel

zak(ken) gewone oliebollen
zak (ken) krentenbollen
0 Ik kom de bestelling zelf afhalen
0 Ik wil de bestelling graag bezorgd hebben
Deze bon graag inleveren bij de fam. Overduin (Groningerstraat 45a) of de fam. Broersma
(Schutsweg 44), bij voorkeur uiterlijk op 27 december.

't Verbaal van Jezus' geboorte naor Lukas
de^A^J'cuvhJucu'dóng
En 't weur der dan van in die dagen, dat er een gebod oetgung van Augustus, de keizer;
al 't volk dat zul inschreven worden. Fdizze in schrieving weur d' eerste maol daon, doe
Quirinius drost was over Syrie. En ieder en ¡en gung hen en luut zuk inschrieven, elk in 't
karspel daor e van aoldsher heerkwam.
Ok Jozef trok zo van Galilea, oet de stad Nazareth, hen Judea, hen de stad van David,
die Bethlehem het, want hie was van David zien volk, urn zuk inschrieven te laoten met
fÁaria, daor e mei under de geboden stun en die in verwachting was.
En 't luup zo, doe zie der kwammen, doe was de tied er. En zie kreeg'n jongchien, heur
eerstgeborene. En zie dee hum doeken urn en legde hum in de krubbe, want er was in 'n
lozement gien stee veur heur.
En in diezolfde kontreien daor waren schepers die die nacht waakten en de wacht holden
bij heur koppels. En onverdachts kwam een bode van God bij heur, dat Gods glans over
heur scheen. En zie waren verbalderd en verbiesterd van angst. En de engel dee heur
bosschup: " Wees niet bang, want zie, ik zeg jo grote bliedschup an, daor al de wereld
diel an hebben zal. I n de stad van David is j o vandage de Heilend geboren, die Christud
is, de Heer. En dit zal j o het tieken wezen; ij zult een kind vinden, in doeken inpakt en
deelegd in een krubbe. En opstonden was bij die engel een schare van de hemelse
legermacht, die God loofde en zee: eere veur God in de hemel en op aarde, vrede veur al
wel Hum behaagt. En doe de engels bij heur vot gaon waren hen de hemel doe zeden die
schepers an mekaar: Laow hengaon hen Bethlehem en es kieken wat er van an is, van wat
oes van God anzegd weur. En op een draf gungen ze hen en zie vunden lv\aria en Jozef en
hei kind, en 't lag in de krubbe. En doe ze 't zien hadden, doe vertelden ze wat heur van
dit kind verkondigd was. En al die 't heurde keek ny op van wat de schepers heur zegd
hadden. Maor Maria onthol al die woorden en overlee ze in heur hart.
En de schepers gungen weerum, God lovend en priezend urn al wat ze heurd en zien
hadden, net zoas 't heur anzegd was.
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Winter op de Paaizermao.

Bouke Klaassens is weer op zoek gegaan
naar gedichten en verhalen in het
dialect. Op de vorige pagina hebt u het
verhaal over Jezus geboorte van Jan
Naarding kunnen lezen en op deze pagina
gaan we verder met een paar tijdloze
tijdgebonden gedichten.

De mao ligt stil en wit bevroren
De schaopen kleumen veur bai 't hek
I n Stad staait de Martinitoren
Een speulding, dat naor boven stek
Het deip lig dicht en in de schoei van
De broene raaiten an de diek
Klinkt host onheurbaor het gehoel van
Een hopeloze koperwiek

Winter
Een scharebeeld van zwaarte kraaien
Die naor heur verre slaopstee gaon
En ponnies, kold, die met heur baaiden
Bai de verroeste richel staon

Waar j e veur de winter
bloemen op de roeten
kaolde vingers
kaolde voeten.
Zuuk j e een lief
urn tegen an t e kroepen
sluut de deur
en sluut de loeken
verkroep j e samen under 't dek.
Zuuk j e de warmte
wachtend op de deui.
Waar j e veur de winter
verkroep j e
under 't dek.

->

Note:

mao - weideland
lieden - lijden

Langzaom ontwaokt het dorp oet 't gries bestaon
van de gewone weken. Ok wel niet wil
moet wal geleuven, d'r is wat aans op lil,
dicp-in wet elk: zo kan 't niet wieder gaon.
Een boer betreurt de saomenval van stille daogen,
dat e niet volop naor zien laa nd kan gaon.
Hij bief umslachteg bij zien trekker staon,
die op de deel wacht veur 'n lege waogen.

VvchBlancke-

r

Peter varu de/ Velden

Ongewoon K e r s t f e e s t

Of roep j e naober an,
stao saomen
man naost man.
De kaolde kuj niet keren.
Wel ruum j e snei
en strei j e zaand,
urn gladdigheid t e weren.

~\

De winterwind waait deur mien kleren
As ik verkleumd naor hoes tou gao
Wel leven wil moet lieden leren
As 't wintert op de Paaizermao

In 't keuken zeg zien vrouw: wij doet maor niet
au kerst, wij sloat het één keer over, wij spaort
de vrede op, die kan tot volgend jaor bewaord.
Maor as de hemel open geet, heurt zij het lied
dat meensken votrop oet heur daogelieks bestaon.
Zij zeg: kom Ricks, zul wij oet kuiern gaon?
GerarcL N Lferihu^&

kindergedicht

Het

denneboompie

Een dennegie stun in de bos
h i j was wat klein van stuk,
de g r o t e dennen zeden: "Goh,
wat b l i e f ie t o c h een kruk!
W a t bin ie t o c h een miezertie,
ze muzzen oe omme-hakken!"
H e t boompie reerde

hum toen zat,

het d r u p t e van zien takken.
Op zekere dag kwam toen de boer
zien dennen es bekieken.
" D i t is de mooiste," zee h i j blied,
"die zal b i j oes wel lieken"
• '.':'<£?. 1
I (4 ei eireisxtersBjootrtAfcoek, 3 o O c j r sm/iket" + 20Ogr I
| v>oi^«wq *v\eb *™*xer ocUuiv*iqklop

H i j haalde ' t boompie uut de grond
en lei hum op de wagen,
de aandre dennen keken zoer
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wuzzen glad niet wat z i j zagen!
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Thuus bint de kinder van de boer
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h e t boompie gaon versieren
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m i t glinster-spul en naomaak-snei
urn k a r s t f e e s t r e gaon vieren
Toen was de kleine denneboom
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het mooist van allemaole...
En de g r o t e dennen in de bos?
Die stunden in de kaoleü

Bonnie'
Note:

1

Veendorp

1
I

reren - huilen
wuzzen - wisten
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Te koop gevraagd:
Oude bromfietsen en of onderdelen.
Wim barneviel, Tohuisweg 9, tel. 4092561

Puzzelen voor be ßroteren.
Nu Jaap Gros is gestopt met de redactie en dus ook de puzzelbladzijde niet meer verzorgt, is er
dit keer een puzzeltje, dat ik heb uitgezocht. De oplossingen kunnen ingeleverd worden bij één
van de redactieleden of bij mij. Het is voldoende om de zin in te leveren, die ontstaat wanneer
men de letters van de genummerde vakjes onder het kruiswoordraadsel invult.
Veel succes!
Dinus Vos.

Kruiswoordraadsel
HOMZONTAA».:

VERTICAAL:

1 grondgedachte 5 vruchtbare plaats in een
woestijn 7 deel v. h. oog 10 slot 11 oude lnhoudsmaat 12 vogel 14 tijdvak 15 vuur
17 schoonmaakgerei 19 hoog aanzien 21 genotmiddel 24 cafébediende 25 uitstekend!
27 alleenspel 28 ambtshalve 29 deel v.e. dak
31 onmeetbaar getal 33 handkar 36 winplaats
van goud 39 actieve zuurstof 40 mevrouw
41 ook niet 45 groot getal 48 noot 49 het aanhoudend staren 52 landbouwwerktuig 53 vlinderlarve 56 steunplankje 57 telwoord 59 opschrift v. e. boek 61 brandstof 62 inwendig orgaan 63 denkvermogen 64 zangstuk 65 spinnenwebdraad 66 rivier in Spanje 67 roem 68 uitroep van afkeuring 70 model 72 landbewerker.

1 toets alleen (muz.) 2 afscheiding 3 Rom. godin

53

caal 43 op het kantje 44 schrede 46 oorspr. bewoner v. Peru 47 klef 50 vol spleten 51 deel v.
Portugal 54 roofvogel 55 hoofdengel 57 noodsein 58 beet 60 kinderspeelgoed 62 drank
69 water in Friesland 71 ondernemingsraad.

3

4

15
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34

48

35 vaatwerk 37 aarden vaas 38 insect 42 verti-
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19
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Engeland 32 binnenste v.e.sigaar 34 een zekere
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8
12

26

29

36

65

68

r r

49

14

21

32

27

38

26

31

32

38

37

61

L7

66

69

39
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23
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hinder 28 kunstenaar 29 onnozel, sullig 30 pi. in
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24

33

durfd 23 manuscript 25 vrouw v. adel 2 6 last,

6

10

28

17 werktuig 18 grafsteen 20 Eng. titel 22 ge-

n
n
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n
5

17

werk 9 drank 13 vogelbek 16 ondergang
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4 slee 5 schande 6 levenslucht 8 Ind. handweef-
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TolbuUweg
Op de volgende pagina's treft u het verslag aan van de vergadering met de aanwonenden
aan de Tolhuisweg over de inrichting van deze weg. Bij het vorige kabinet was als losse
bijlage het voorstel van de gemeente gevoegd, naar aanleiding hiervan hadden we een
bijeenkomst met de aanwonenden.
Na deze vergadering hebben we de gemeente een brief gestuurd waarin we een reactie
op het voorstel gaven. Ook deze brief vindt u hieronder.
Intussen is er een bespreking met ambtenaren van de afdeling grondbeheer geweest
over onze concrete voorstellen tot wijziging van het plan (zie de aandachtspunten bij
het verslag van de vergadering). Deze voorstellen werden redelijk positief ontvangen.
Men studeert nu op verdere uitwerking. Het is wel de vraag of de planning wordt

gehaald. De gemeente wilde voor de aanvang van de winter beginnen met de aanleg.
B Ouke/ TClaaueny
Vereniging DorpsbeLmQen

Kleurplaat
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der gemeente Zuidlaren
Postbus 12
9470 AA Zuidlaren

Midlaren, 30 oktober 1999
betreft: Tolhuisweg
Geacht College,
Van de sector grondgebied ontvingen wij een voorstel ter zake van de aanpassing van de
verkeersremmende maatregelen aan de Tolhuisweg. Zoals u bekend is, is er al lange tijd sprake
van dat er iets aan de bestaande situatie moet gebeuren.
Eind vorig jaar heeft onze Vereniging u een concreet voorstel gedaan. In dit voorstel, dat door
vrijwel alle aanwonenden werd gesteund, werd gepleit voor het aanbrengen van een tweetal
plateaus, aan het eind en aan het begin van de bebouwing van de Tolhuisweg met eventueel
daartussen nog een_versmalling. Het voorstel zoals dat thans door de gemeente wordt
voorgesteld wijkt hier aanzienlijk vanaf.
Op woensdag 20 oktober hebhen we met de aanwonenden. een avond georganiseerd ter
bespreking van het door de gemeente gedane voorstel. De aanwezigen waren zeer
teleurgesteld, dat ex niet was gekozen voor een oplossing als eerder van onze kant was
voorgesteld. Die oplossing zou wat betreft verkeersremmend effect een veel groter resultaat
hebben en tast het straatbeeld-veel minder aan
Gezien het feit dat er aan de huidige situatie snel iets moet gebeuren en wij, gezien alle
discussies die al zijn gevoerd, niet de verwachting hebben dat de gemeente wil meewerken aan
een plan zoals door ons is voorgesteld, hebben we er voor gekozen om - ondanks de bezwaren
tegen uw voorstel. - constructief mee ISL denken
Ter vergadering zijn er een aantal voorstellen tot aanpassing naar voren gebracht, Deze punten
kunt u onder de punten "aandachtspunten" vinden in het bijgevoegde verslag van de
vergadering. Tevens lijkt het ons zinvol dat de gemeente zelfbij de concretisering van het plan
in overleg treedt met degenen die dichtbij de. geplande versmallingen wonen om te overleggen
of er zich praktische problemen zullen voordoen, bijvoorbeeld in verband met uit- en inritten.
Een en ander wordt rechtstreeks, besprokenmet uw medewerkers van de sector grondgebied.
Hoogachtend,
namens de Vereniging DorpsbelangenMidlaren
A. Heida
secretaris

Notulen vergadering Dorpsbelangen met aanwonenden Tolhuisweg over de herinrichting van de
Tolhuisweg op 20 oktober 1999 in de Barn, Tolhuisweg 41 te Midlaren.
Aanwezig 15 personen onder wie 4 bestuursleden Dorpsbelangen.
Om 20.40 uur opent de voorzitter de vergadering. Nog even wordt de voorgeschiedenis van de
problemen rond de Tolhuisweg samengevat en komt de voorzitter op het punt waar de vergadering
over zal gaan: het plan dat de gemeente aan het bestuur van dorpsbelangen heeft gepresenteerd,
betreffende verkeersremmende maatregelen voor de Tolhuisweg. De dorpsbewoners hebben
afgelopen week een kopie van dit plan in de bus gekregen.
De voorzitter stelt voor om de vergadering als volgt in te delen: als eerste het peilen van de meningen
op het plan als zodanig, als tweede het behandelen van de details van het plan zoals de plaats van
heggetjes en versmallingen enz.
De voorzitter vraagt of zij iemand het woord kan geven, wat hij/ zij van het plan vindt.
Mevr. Oosting is van mening dat de laatste versmalling verplaatst moet worden naar achteren omdat
hij dan een betere uitwerking zou hebben. Het betreft een detail opmerking, er zal later in de
vergadering op gereageerd worden.
Dhr. Hamming vraagt zich af wat er eigenlijk met het plan beoogd wordt. De voorzitter duikt weer
even in de voorgeschiedenis en zegt dat na het verbreden van de Tolhuisweg vanuit de bevolking
behoefte was aan verkeersremmende maatregelen. Toen zijn de bloembakken gekomen. Die zijn
verouderd, worden niet onderhouden en zijn gevaarlijk voor spelende kinderen. Daarom een verzoek
naar de gemeente nieuwe remmende maatregelen te creëren. Dhr. Hamming denkt niet dat dit plan
zal werken en zegt dat de straat beter in oude staat hersteld kan worden. De voorzitter zegt dat de
meeste mensen dit graag willen en ook de gemeente, maar dat dit niet eerder gebeurt wanneer de
straat daaraan toe is en dat kan nog 10 tot 20 jaar duren.
Dhr. Dameviel zegt dat hij akkoord gaat met het plan, fijn vindt dat de bloembakken verdwijnen. Het
p!an misschien niet datgene is wat we wensen, maar dat er nu toch eindelijk iets moet gebeuren.
Er wordt merendeel instemmend gemompeld. Men is teleurgesteld dat de gemeente niet naar de
wensen van de aanwonenden heeft geluisterd, zeker omdat de aanleg van twee plateaus het meest
effectief zou zijn en dit het minst het landschappelijke beeld van de Tolhuisweg zou aantasten. Met
het plan van de gemeente krijgt men al gauw een nieuwbouwwijk aanzicht Toch vinden men dat we
met het plan van de gemeente door moeten gaan omdat iets beter is dan niets.
- Het tweede deel van de vergadering, het bespreken van details.
We beginnen bij de eerste versmalling even na de kruising Tolhuisweg/Schutsweg. Dhr. Hamming
zegt dat deze op een verkeerde plaats komt en geen effect zal hebben. Dameviel zegt dat hij niet kan
verschuiven wegens inritten e.d. en dat hij juist een remmende werking zal hebben op uit alle
richtingen komend verkeer. De vergadering is het er me eens.
De tweede versmalling. Mevr. Oosting herhaalt haar mening: dat deze versmalling meer naar
achteren moet Mevr. Heida zegt dat hij daar niet kan omdat de weg daar al smal is en dat er
dan geen landbouwverkeer meer door kan. Verder zegt Mevr. Oosting dat het plaatsen van de
versmalling op de getekende plaats problemen zal opleveren voor landbouwverkeer en vrachtwagens
die op de kruising moeten draaien. Aandachtspunt gemeente I
Dhr Hamming denkt dat de automobilisten die van achteren komen te veel gefixeerd zullen zijn op de
versmalling dat ze de uitgang van het Heiveen vergeten.
Volgens hem is dat nu ook al een groot probleem. Hij vraagt of de kruising niet beter aangegeven kan
worden door een bord of zo. Aandachtspunt gemeente 2
Verder zou hij de versmalling meer naar voren willen schuiven ter hoogte van de bocht (huisnr.35)
Geerts zegt dat er niet te veel geschoven moeten worden omdat het beoogde gebied te klein wordt.
Met uitzondering van dhr. Hamming en Mevr. Oosting is men het daar over eens.
Mevr. Kooiman zegt problemen te hebben met de heggetjes die voor haar huis (huisnr. 41 ) gepland
zijn. De landelijke sfeer wordt daardoor aangetast. Ook is ze bang dat deribbeltjesin het wegdek
geluidsoverlast zullen veroorzaken. Na enige discussie komt de vergadering tot de conclusie dat de
heggetjes enribbeltjesaan het begin en eind van het traject moeten verdwijnen omdat ze niet in het
landschapsbeeld passen, niet nodig zijn en de ribbeltjes door de herhaling geluisoverlast zullen

veroorzaken. Als enige zou de groenbuffer aan het begin mogen blijven en een heggetje aan het eind
ter hoogte van het bebouwde kom bord (huisnr. 41 ) Aandachtspunt gemeente 3
Op de vraag wat voor heg en beplanting er gebruikt moeten worden is het antwoord meidoorn (of
die heg die langs de Groningerstraat staat, dit In verband stekefs) en hederá. Dit omdat het meest bij
het landschap hoort anders is men bang dat het te trutterig wordt Aandachtspunt gemeente 4
Dhr. Geerts vraagt zich af waarom de heggetjes en ribbels binnen de versmallingen zo zijn verdeelt
Mevr. Heida zegt dat ze een beetje willekeurig zijn opgetekend dat daar best In geschoven kan
worden. Aandachtspunt gemeente 5
Dan wordt er nog een vraag gesteld over de mogelijke geluidsoverlast van de ribbels in het wegdek.
De voorzitter zegt hierop geen antwoord te kunnen geven omdat de gemeente hierin niet duidelijk is
geweest. Aandachtspunt gemeente 6
Dhr Boes vraagt nog even aandacht voor het feit dat er bij de versmallingen extra licht wordt
geplaatst De vergadering vindt het jammer dat er zoveel licht bij moet omdat dit weer Inbreuk doet
op het landschappelijke straatbeeld zeker als er z'n moderne lantaarnpaal wordt gebruikt Dhr.
Timmer zegt dat er genoeg verscheidenheid in is en dat er vast wel Iets passends te krijgen is.
Aandachtspunt gemeente 7
Alle details zijn besproken
Dhr. Geerts bedankt het bestuur van Dorspbelangen voor het geduld dat ze opbrengt om nog steeds
met de gemeente en aanwonenden in gesprek te bHjven over de Tolhuisweg.
De voorzitter sluit de vergadering
Nawoord
Bij navraag bij de fam. Sams (wonende ter hoogte van de eerste versmalling) en de fam. Wolters/ Bos
(wonende ter hoogte van de tweede versmalling) wat ze van het plan vinden, zeggen de beide families
dat ze niet zitten te wachten op extra verlichting. Voor familie Wolters / Bos geeft de huidige
verlichting al enigszins overlast maar hebben geen moeite met het plaatsen van een versmalling
eventueel voor hun huis als zodanig. Aanvufltng aandachtspunt gemeente 7

Wist u bat...
... Mathilde Bakker en
Jan Oosterveld
wonende
Groninger straat 35
op 23 november j l .
een dochter hebben
gekregen?
Ze heet Karlijn.
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AANDACHTSPUNTEN GEMEENTE
1.

De versmalling getekend ter hoogte van huisnr. 39a kan problemen opleveren voor
vrachtwagens en landbouwverkeer als zij willen keren/draaien op de kruising
Tolhuisweg/Heiveen. Dit is de enigste plaats waar zij op dit moment kunnen keren. Ook zal
er rekening gehouden moeten worden met een opstelruimte voor een shovel met twee
aanhangers, dit geldt ook voor de eerste versmalling.

2.

Kruispunt Tolhuisweg/Heiveen is volgens aanwonende Hamming onveilig, zeker als er een
versmalling komt Dhr. Hamming zegt dat automobilisten die van achteren komen zo
gefixeerd zullen zijn op de versmalling dat ze het verkeer (weliswaar van links) niet zullen
opmerken. Het verkeer komend vanuit het Heiveen heeft een slecht uitzicht naar rechts
vanwege heg en behuizing.

3.

De heggetjes en ribbeltjes aan het begin en eind van het traject zouden volgens de bevolking
moeten verdwijnen omdat ze niet in het landschapsbeeld passen, niet nodig zijn en de
ribbeltjes door de herhaling geluidsoverlast kunnen geven. De groenbuffer aan het begin en
een heggetje bij het bebouwde kom bord aan het eind kunnen gewoon gerealiseerd worden.

4.

Beplanting: meidoom of heg ais aan Groningerstraat dit i.v.m. de stekels van de meidoom en
hederá.

5.

De heggetjes met ribbels moeten beter ín het traject verdeeld worden

6.

Geluidsoverlast door ribbeltjes, hoe zk het daarmee?

7.

Aanwonenden zien liever geen extra licht bij de versmallingen. Als het kan, gebruik maken
van bestaande verlichting. Ook vindt men het vreselijk dat er lantaarnpalen geplaatst worden
die niet bij het straatbeeld passen en je het gevoel geven dat er twee stations zijn aangelegd.
Mocht er gekozen worden voor een ander soort lantaarnpaal dan vindt men dat de bestaande
lantaarnpalen ook vervangen moeten worden zodat het weer één geheel wordt.
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• GARAGE • SCHADEHERSTEL • SPUITWERK
Groningerstraat S0 9475 PC Midlaren Tel.050 409 20 31

Voorjaar* aanbieding
Uw auto schoon voor de zomer
van binnen en buiten

Feenstra Noord B.V.
Groningen

Emdenweg 5

Tel. 050 5422322

Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111
Drachten

Bolder 59

Tel. 0512 526258

Zeer scherp geprijste autos
en Groot in Nieuwe banden

feenstra

msnm

r.-.n •:

ÍN;

G e b r u i k t e b a n d e n v.a. 25,Incl. montage en balanceren
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Denk eerst aan Hollander

als je van auto VERANDERT-
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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 van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis Is in de buurt als u.

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

n

Rabobank

lilt

Eelde-Vries Zuidlaren
409 2501

aren
* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer*
Openingstijden: Zatcrclag van 10.00 -17.00 uur en
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur

Esther Julius, GioüingerstiBat 49,9475 DA Midlaien, 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)
^^.

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
Tel. 050 4091446
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GASTENCENTRUM "MONTE ROSA" PORTUGAL
Is een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Portugese Algarve, weg van
het massatoerisme. We beschikken over een paar in rustieke stijl gerenoveerde gebouwen op een terrein van 3,5
ha. met veel amandel, olijf en vijge bomen. Rondom de gebouwen een prachtige tuin en een zwembad.
"Monte Rosa" ligt op 1,7 km van Barao de S. Joao, een authentiek dorpje en 10 km van Lagos, een mooie oude
stad met prachtige stranden. Vanaf Faro (vliegveld) is het ongeveer 1,5 uurrijdennaar Barao.
We verhuren huisjes en kamers, ook kan er op het terrein gekampeerd worden.
Voor meer informatie: Sandra Falkena - telefoon 00351(0)82 688178 - fax 00351(0)82 687002

de

Bloemert

RECREATIEPARK
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN
Partyboot 'de Wolfhorn'

ZUIDLAARDERMEER

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

Bungalowpark
Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows (4****).
Speciale hotel- en langhuurarrangementen.
Jachthaven 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.

Zeil-/surfschoo¡
Interne en externe jeugdzeilweken.
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: 050 - 409 15 55
De Bloemert I 9475 TG Midlaren
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