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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen: 
Dorpsbelangen 
9 4091422 

Dorpsfeestcommissie 
9 4095973 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand"_ 
9 4092154 

IJsvereniging "Midlaren" 
9 4028808 

Hr. 

Jachtveld "Midlaren" 
9 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
9 4096053 

Toneelvereniging T.O.M.I.' 
9 4094975 

Vereniging van Volksvermaken 
9 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midlaren' 
9 0592-272584 

Pieter den Hengst 
Groningerstr. 36 
9475 PB Midlaren 

• Mevr. B. Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 

Mevr. M. wan Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midlaren 

,. Hr. F. Keizer 
Groningerstr. 27 
9475 PA Midlaren 

• Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midlaren 

Mevr. G. Alberts 
De Steeg 4 
9473 TT De Groeve 

Mevr. S.H. Hovius 
Westrup 7 
9472 RP Zuidlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27° 
9486 AK Annen 

Wijken: 
Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schiits-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 

Wijkhoofden: 
Klaas Butter 
Philip Boucher 
Yvonne Korringa 
Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Peter van den Berg 
Rik Timmer 

Plankensloot/Meerzicht Wim- Verdegaai 
Emigranten Piet Kanon 

a 
06-20971314 
050-4092837 
050-4092088 
050-4095792 
050-4090952 
050-4090892 
050-4090428 
050-4094197 
050-4092359 

Colofon: 

Redactieleden: 
Q Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
•S 409597." 

Q Pattv Venema 
Groniiigerslraat 47 
9475 PA Midlaren 
S 4094466 

Q Yvonne Korringa 
Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
» 4092088 

O Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
S 4092365 

a Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
S 3119680 

a Layout: Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
9 4093527 

Q Druk Multabcdrijven 
WA. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
S 0592-377115 

De redactie houdt zich het recht voor 
om publicatie van ingezonden brieven 
te weigeren, indien deze inhoudelijk 
\ an zodanige aard blijken te zijn dat 
men erdoor gekwetst zou kunnen 
worden. 
Een abonnement voor met-inwoners 
van Midlaren kost € 5 per jaar. indien 
het blad bezorgd kan worden. Bij 
verzending via de post kost een 
abonnement € 10 per jaar. 
Het Midiaarder Kabinet" is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 

W e b s i t e : w w w . M i d I a r e n . n e t 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 
2/3 november 
7/8 december 
4/5 januari '08 

Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

4 dec. 2007. 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
¡i lietiiel.nl 

http://www.MidIaren.net
http://lietiiel.nl


Voorwoord 

Ook al is de herfst volgens sommigen al in het voorjaar begonnen, het is pas oktober. Hoe het 
ook zij, tijd voor een verse herfstaflevering van het Midiaarder Kabinet, vol dorpsnieuws, 
interviews en vermaak. 
Naast nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen, kunt u alvast noteren dat op 7 november in 
De Barn de najaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen wordt gehouden. Naast de diverse 
onderwerpen die op de agenda staan, geeft Pieter den Hengst die avond ook een diapresentatie 
over (archeologie van ) de "Drie Larens". 

De plannen voor het dorpsfeest, dat staat gepland voor volgend jaar, beginnen al aardig vorm 
te krijgen. De dorpsfeestcommissie is druk doende om de puntjes verder op de i te zetten. 
Verderop leest u er meer over. 
Ook aandacht in dit nummer voor cultuur. Wist u dat de Drentse Boekenweek in aantocht is? 
Van 7 tot en met 17 november wordt in boekhandels en bibliotheken extra aandacht besteed 
aan de Drentse "schrieverij". Bouke Klaassens koos enkele gedichten uit, zowel in het 
Gronings (van Hans Elema) als in het Drents (van Suze Sanders). 
Uiteraard vindt u in dit Kabinet ook verenigings- en wijknieuws zoals van de Visclub "Jantjes 
Gat". Goed werk is ook dat inmiddels alle voorzieningen op het speelveld aan de Tolhuisweg 
geplaatst zijn en dat ook het volleybalveld klaar is. 

Midiaarder Thale Hardering, die voor de zesde keer het clubkampioenschap op zak heeft van 
de schaakvereniging "Oostermoer", legt uit dat deze denksport soms een bijna sadistisch spel 
is, maar wel knap verslavend. 
In 'Recent werk op de hei' leest u dat om vergrassing tegen te gaan groot onderhoud is 
gepleegd op de Vijftig Bunder. De nodige bomen zijn omgezaagd en hele stukken hei 
afgeplagd. Daardoor is enorm veel ruimte ontstaan, het ziet er nu weer open uit. Vooral het 
kleine doorkijkje naar het beekdal geeft het gebied een mooie extra dimensie. 
Verder een informatief artikel van Ineke Noordhoff onder de kop "Landje van Malle Marie". 
Volgens de overlevering zou de vrouw met deze weinig flatteuze bijnaam de Vijftig Bunder 
zo'n 90 jaar terug in brand hebben gestoken. Kennen meer mensen dit verhaal? En wat is er 
toen met Marie gebeurd? 

Tenslotte presenteren we in deze aflevering van het Kabinet de nieuwe rubriek "Raden maar". 
U mag raden waar precies in Midlaren de foto is genomen die u in deze rubriek ziet. 

Alvast veel leesplezier! 

Redactie iton liet "cKabmet 

De komende tijd zijn er weinig activiteiten gepland in ons dorp, maar 
toch wel aandacht voor de volgende twee data : 

7 november 2007 Najaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen in de Barn. 
Aanvang 20.00 uur. 

9 februari 2008 Uitvoering van de toneelvereniging TOMI in 
Sprookjeshof te Zuidlaren. 
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Van het bestuur van Dorpsbelangen 

In augustus mocht ik 'de pen' van Rik Timmer overnemen als 
secretaris van Dorpsbelangen Midlaren. Rik z'n maximale 
termijn als bestuurslid zat er op. Hij kreeg lof en dank van onze 
voorzitter op de jaarvergadering in april j.l. Hieronder volgt het 
nieuws van de afgelopen drie maanden. 

In juni heeft het bestuur een brief aan wethouder Assies gestuurd waarin wij onze 
teleurstelling uitspreken over het gebrek aan voortgang van diverse projecten. De gemeente 
kwam begin augustus met een reactie" 

1. Herinrichting Groningerstraat (verkeersveiligheid en waterhuishouding). 
"De waterproblemen worden voor een groot deel opgelost door een plateau te realiseren op de 
kruising van de Groningerstraat-Noordlaarderweg. Deze, tevens snelheidsbeperkende, 
maatregel past in het plan herinrichting Groningerstraat. Tevens worden diverse sloten 
opgewaardeerd en worden er nieuwe duikers gelegd." "Naar verwachting zal begin 2008 
voldoende budget beschikbaar zijn om dit plan te kunnen realiseren. Voordat de gemeente tot 
uitvoering overgaat, zullen de grondeigenaren en de vereniging van Dorpsbelangen worden 
ingelicht over het uiteindelijke ontwerp. De overige verkeersmaatregelen in het kader van de 
herinrichting van de Groningerstraat zijn vanwege beperkte budgettaire mogelijkheden niet 
in dit plan betrokken. Deze worden in het kader van Duurzaam Veilig in een later stadium 
opgepakt". 

2. Bestemmingsplan buitengebied Zuidlaren. 
Op dit moment wordt de 'Nota inspraak en overleg' opgesteld. Indien de gemeenteraad 
instemt met deze nota zal het voorontwerpbestemmingsplan worden aangepast en opnieuw ter 
visie worden gelegd voor een periode van zes weken. Dit wordt verwacht rond de 
jaarwisseling. Hierna volgt de vaststelling en goedkeuring van het bestemmingsplan. Mogehjk 
zullen er nog belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State. Nu al is met grote 
waarschijnlijkheid te zeggen dat dit traject heel 2008 in beslag zal nemen. 

Verder hebben de uitgewerkte plannen voor de fietsverbinding Okkenveen - Noordlaarderbos 
ter inzage gelegen. Dit houdt in dat er binnenkort ter hoogte van de provinciegrens een 
fietsbrug over de Drentse Aa wordt gebouwd voor een fietspad dat uitkomt op de 
Westertseweg. We hebben de plannen ingezien en verder geen commentaar geleverd omdat we 
dat al in een eerder stadium hadden gedaan. 

Op 12 oktober staat er overleg gepland tussen de wijkhoofden en Dorpsbelangen. Heeft u 
onderwerpen waarbij wij een rol zouden kunnen spelen, geef deze dan door aan uw wijkhoofd. 

Om te noteren* 
Najaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen voor alle Midlaarders- 7 november (zie onder). 

Namens Dorpsbelangen Midlaren, 
cTH.cte» den 'xiSetgst 

belangen 

3 



Agenda' 

Uitnodiging 

Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen Midlaren 

7 november om 20:00 uur in De Barn, 
Tolhuisweg 41 

Informatieve ledenvergadering. 
De stand van zaken wat betreft 
- Duurzaam Veilig 
- wateroverlast Groningerstraat 
- he t keuterijtje bij de Hunebedden 
- en alle andere onderwerpen die voor ons dorp van belang zijn 

"De geschiedenis van de 'Drie Larens' vanuit archeologisch 
perspectief' 

Diapresentatie door Pieter den Hengst. 

De laatste jaren is door archeologisch onderzoek, vooral bij Midlaren, nieuw 
licht geworpen op het ontstaan van Zuidlaren, Midlaren en Noordlaren. In een 
45 minuten durende presentatie zal dit worden toegelicht aan de hand van foto's 
en tekeningen van archeologische vondsten en opgravingen. 

Visclub Jantjes Gat 

Veel mensen in Midlaren zullen het niet weten, maar Midlaren 
heeft al jarenlang een visclub met de naam "Jantjes Gat". De club 
is vernoemd naar het water bij de boerderij waar Jan en Jantje 
Moesker vroeger woonden aan de Huttenweg en waar nu Rutger 
Meisner woont. Daar viste de club tot Jan Moesker zijn woning 
verkocht. 
De visclub bestaat al sedert 20 januari 1963. De club telt 15 leden 
waaronder een groot aantal (oud)Midlaarders' Jan Koekoek, Geert 

Mellens, Jan Moesker, Jan Bruining, Jan Juistenga, Marinus Schuiling, Arnolf Goulmy, Chris 
Bos. Arnold Goulmy is voorzitter. 
De visclub gaat 7 keer per jaar op stap. Meestal vissen ze hier in de buurt. De vis wordt na 
opgemeten te zijn weer teruggezet. Eén keer per jaar gaat de club een hele dag vissen in 
Friesland en wordt er een gezellige dag van gemaakt met diner na afloop. Ook dit jaar was het 
in september weer zo ver. 
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Schaker Thale Hadderingh: 'Het is een verslavend spel'. 
'rjoon itan eten "x&ammen 

rara 

Abonnees van de Oostermoer/Noordenveld komen hem 
regelmatig tegen. In de kolommen van die krant speelt 
Midiaarder Thale Hadderingh wekehjks een partij schaak 
tegen de lezers. Sinds 2000 Hd van schaakvereniging 
"Oostermoer" in Zuidlaren, heeft hij voor de zesde keer 
het clubkampioen op zijn naam geschreven. 'Je kunt de 
sterren van de hemel spelen en toch door één stomme fout 
verhezen.' 

Late start 
Van huis uit is hij scheikundige en werkt 
als ICFer bij het ministerie van Landbouw 
Natuur en Visserij in Assen. Hij begon 
naar eigen zeggen pas 'laat' met schaken 
dat wil zeggen toen hij 17 was en nog in 
Groningen woonde. Thale: 'Maar nadat ik 
de smaak eenmaal te pakken had, was het 
ook goed raak. Dat gebeurde in 1972 toen 
de Amerikaan Fischer en de Rus Spassky 
in IJsland om de mondiale 
schaakhegemonie streden, een gebeurtenis 
die enorm de aandacht trok — zeg maar 
gerust een hype. Toen is het begonnen.' 

Thale was dus meteen verkocht en speelde 
al snel op landelijk niveau. 'Als ik niet 
studeerde, schaakte ik of las er boeken 
over. Op m'n 19e ging ik bij de schaakclub. 
Was knap fanatiek en heb heel wat 
toernooien gespeeld. Eerlijk gezegd heeft 
mijn studie er onder geleden, al heb ik 

uiteindelijk mijn bul wel gehaald.' 
Groningen was dan ook echt een Mekka 
voor schakers volgens Hadderingh en is dat 
trouwens nog steeds. In simultaanpartijen 
heeft de Midiaarder 'schaakkampioen' 
tijdens diverse toernooien de degens 
gekruist met klinkende schaaknamen als 
J an Timman, Victor Kortsnoy en Hans 
Böhm. 

Thale nr. 2 
Sinds 1998 woont hij met zijn vrouw en 
dochter in Midlaren, om precies te zijn in 
Meerwijk. 'Grappig detail is dat rond 1750 
een verre voorvader van mij ook hier heeft 
gewoond en gewerkt. Hij was schoenmaker 
en herbergier in Midlaren en heette 
eveneens Thale Hadderingh. Ik ben dus 
niet de eerste'. 
Na de millenniumwisseling werd Thale hd 
van schaakvereniging "Oostermoer" in 
Zuidlaren. Het eerste jaar werd hij meteen 
clubkampioen. In de jaren daarna heeft hij 
dat kunstje nog vijf keer herhaald. 
Inmiddels wordt ook op diverse andere 
fronten dankbaar gebruikt gemaakt van 
zijn schaaktalent. *Voor de kran t 
Oostermoer/Noordenveld ben ik 
gevraagd om een partij schaak te spelen 
tegen de lezers. Elke week doe ik een zet en 
de lezers een tegenzet in de schaakrubriek 
van die krant . Leuk om te doen. Daarnaast 
heb ik ook elke week een klasje met 
gevorderde jeugdleden. Soms wel 
frustrerend, want als je ze goed en wel 
de fijne kneepjes hebt bijgebracht, 
zwermen ze uit en verlaten ze de club.' 

Adrenaline jaagt door de aderen 
Ofschoon het superfanatieke er inmiddels 
wel wat af is, s taa t schaken voor Thale nog 



steeds voorop. 'Het is geen fysieke sport, 
maar een verslavend spel. Als je ermee 
bezig bent, jaagt de adrenaline door de 
aderen. Het geeft een kick. Het is niet altijd 
leuk en soms ben ik bloednerveus voor het 
begin van een wedstrijd. Een echte schaker 
zet dan een pokerface op, want je 
tegenspeler moet dat niet merken.' Een 
enkele keer is er volgens Thale Hadderingh 

Het was op een zondag, waarschijnlijk in 
1918. Ineens stond het Midiaarder bos in 
lichter laaie. Misschien was het langere tijd 
droog geweest, want de vlammen schoten 
door. Vanaf de Duinweg richting de 
Drentsche Aa ging een hele strook in rook 
op. De vuurzee stak zelfs de Tolhuisweg 
over — toen een zandpad - naar de 
Zuidzijde. Pas bij het Wilde Veen - een 
toen veel natter gebied, konden de 
vlammen gestopt worden. 

Het bos wat toen in rook opging, kennen we 
nu helemaal niet meer. Op die percelen 
groeit nu heide (Vijftig bunder), er liggen 
wat weilanden en het 'landje van Hidding' 
— het terrein waar nu natuurherstel 
plaatsvindt. Op deze plaatsen waren zo 
rond 1880 bomen gepoot — of misschien 
zelfs wel gezaaid. De familie Van 
Swinderen, de eigenaar van het 'onland' 
tussen de es en de madelandjes aan de 
beek, had de kunst afgekeken van Staats-
bosbeheer die legde de stuivende zand-
vlaktes op de waddeneilanden vast door er 
bomen neer te zetten. 
Van Swinderen was begonnen met 
inplanten van het onland langs de 
Westerse weg vanaf het Wilde Veen. 
Uiteindelijk zou het bos door gaan lopen tot 
de strook veen vlak voor de huidige 
golfbaan in Glimmen. Zijn doel was heel 
eenduidig: hij wilde wel eens wat geld 
verdienen aan dat onland. Voor landbouw 
was die grond te schraal, maar bomen 
groeiden er wel op. De mijnbouw en 

echt geen lol aan. 'Schaken kan ook bijna 
een sadistisch spel zijn. Je kunt de sterren 
van de hemel spelen en helemaal aan het 
eind van het spel door een geweldig 
stomme fout verhezen. Als dat gebeurt, 
werkt dat lang door en kan ik knap 
chagrijnig zijn. Gelukkig verlies ik niet 
vaak.' 

scheepsbouw vroegen in die tijd veel hout, 
dus er was veel vraag naar boomstammen. 

Sinds een jaar of vier geef ik rondleidingen 
in het Noordlaarderbos en op de Vijftig 
Bunder. En steeds weer als ik me in de 
geschiedenis verdiep, stuit ik op een leemte 
in de historie. 
Waarom staat er op kaar ten uit 1899 bos 
op de Vijftig Bunder getekend en ook op het 
landje waar bakker Hidding later zijn 
graan verbouwde tegen het Noordlaarder-
bos aan? In 1930 is er hei op de Vijftig 
bunder, en is het landje onder de 
schietbaan ontgonnen. Wat is daar 
gebeurd? 

Marten de Swart, geboren en getogen in 
Midlaren, was onlangs mee tijdens een 
rVN-excursie, en hij bevestigde dat de 
Vijftig bunder destijds is afgebrand. 'Mijn 
vader vertelde altijd dat op een zondag, ik 
denk in 1918, Malle Marie het in de brand 
heeft gestoken', aldus Marten. "Malle 
Marie" was een van de bijnamen voor de 
vrouw van Willem Nijborg, die aan de 
Duinweg, ter hoogte van de schietbaan 
woonde. Anderen noemden naa r "Zwarte 
Marie"; ze had zwart haar , maar ik hoor 
ook wel vertellen dat haar gezicht vaak 
onder de vegen zat. In en rond he t bos was 
het leven klaarbhjkehjk toch iets minder 
vormelijk dan in de dorpskern. 

Kennen meer mensen dit verhaal? En wat 
is er met Marie gebeurd? Moest ze he t 
gevang in of s tuurde de burgemeester haar 
naar huis omdat de bewijzen niet waren 
geleverd? Wie weet hier meer van? 

Landje van Malle Marie Landje van Malle Marie 
$nefee uWooidtotó 



Ik heb nog een vraag: Op de Vijftig Bunder 
is een wirwar van sporen te zien. Er lopen 
oude karrensporen in de noord-zuid 
richting. Er loopt een tankwal (beter 
gezegd een gracht) oost-west - uit de 
Tweede Wereldoorlog. Maar er lopen ook 
om de 6 meter ondiepe geultjes noord-zuid. 
Ik heb over die laatste geultjes al eens 
gesproken met de mensen van 
Natuurmonumenten, maar ook daar krijg 
ik geen zekerheid. De boswachters noemen 
de ondiepe geultjes 'ritsen'. Een aantal 
bronnen vermeldt dat ze in 1939 gegraven 
zijn. Mogehjk om het gebied af te wateren 
en daarna te ontginnen. Bij het IVN 
vertelde iemand dat die ontginning door de 
Tweede Wereldoorlog is stilgelegd. Na de 
oorlog was het land alweer vol hei gegroeid. 
Bij Natuurmonumenten kennen ze ook een 
bron die vermeldt dat de ritsen veel ouder 
zijn. Volgens dit verhaal s tammen ze uit 
1850 en hebben ze te maken met de 
begrenzing van de boermarke. Mij lijkt dat 
een merkwaardig verhaal: wie maakt er nu 
percelen die maar zes meter breed zijn? 

In het dorp hoor ik de meeste woeste 
verhalen vertellen over de Vijftig bunder — 

misschien ook allemaal wel een beetje 
waar. De geulen zijn voor stropers, vertelde 
een oud-dorpeling me. Nee, ze hebben 
geprobeerd nieuw bos in te zaaien, maar 
dat is mislukt, vertelt een andere. Vroeger 
namen ze geen pootgoed, maar zaden. Die 
moesten bedekt worden met zand om het 
kiemen te bevorderen, en daarom zijn die 
gleuven gegraven. Wie heeft er gegevens 
over? Of foto's uit die tijd? 
In elk geval weten we dat de bosaanplant 
op de Vijftig bunder en de weides eromheen 
is mislukt. Daarom ontstond er heide, net 
zoals die er voor de bosbouw had gestaan. 
In 1966 heeft Natuurmonumenten de 
Vijftig Bunder aangekocht als 
natuurgebied. Vermoedelijk was de hei 
toen pas een jaar of veertig jaar oud. De 
heide die in 1966 in slechte conditie was, is 
door vele maatregelen weer hersteld. Tot 
1975 is er door vrijwilligers opslag 
verwijderd, maar met name de populier 
was moeilijk te bestrijden. Ook 
pijpenstrootje en bochtige smele kregen 
veel kans om de hei te verdringen. Daarom 
is in 1977 overgestapt op begrazing van het 
terrein. 

RECENT WERK OP DE HEI 

Ondanks de vraatzucht van de Schotse 
hooglanders blijft de hei vergrassen. 
Daarom is er nu op de Vijftig Bunder — net 
als in het Noordlaarderbos - groot 
onderhoud gepleegd. Er zijn een kleine 
duizend stammetjes omgezaagd en 
afgevoerd. Daarnaas t zijn stukken hei 

afgeplagd. De hei was aardig dicht aan het 
groeien met struikgewas. Door het werk is 
er enorm veel ruimte ontstaan, het ziet er 
nu weer open uit. Vooral het kleine 
doorkijkje naar het beekdal geeft het 
gebied een mooie extra dimensie. 
Met deze kap en het plaggen van stukken 
hei, heeft het gebied een impuls gekregen 
om te vernieuwen. Natuurmonumenten 
heeft het werk gedaan in samenspraak met 
de vrijwilligers en bewoners. Nu de hele 
klus gedaan is, volgt nog een evaluatie van 
de 'natuurprestaties ' . Ik mag daar als een 
van de vrijwilligers bij zijn en zal u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Ineke Noordhoff (050 3113251) 
info@ophetland.eu 
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Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
'9 050-4091446 
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OVERDUIN 
b e d r i j f s m'a k e la a r s fa v 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 : 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduirtcasander.nl 

•BOG 

f V ;;? 

O n s bedrijf- is een exclusieve, v\ov\-
conformistiscke broedplaats voor nieuwe 
ideeën, een nieuw concept van ve.rgade.re.vx en 
cov\fe.re.re.v\ . 

Groningerstraat 52 
9475 PC Midlaren Fax 

050 402 87 55 
050 402 7388 

e-mail : 
internet : 

info@ trip52 
www.trip52.nl 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

a 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Z u i n i g s t r a a t 1 9 4 7 9 P M N o o r d l a r e n 

0 5 0 - 4 0 9 5 9 1 8 
w w w . b o u w b e d r i j f m h b a k k e r . n l 

betrouwbaar in bouwen 

* Nieuwbouw / Verbouw * Assistentie bij zelfbouw 
* Onderhoud / Restauratie * Las- en constructiewerk 

http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduirtcasander.nl
http://www.trip52.nl
http://rijfmhbakker.nl
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ZU1ULAÁHÜK 

© Verhuur van zeiboten, motorboten, 
kano's, surfplanken, waterfietsen 

© Privélessen voor zeilen of surfen 

© Surf- of zeil weken in de zomervakantie 
voor de jeugd, in- of extern 

© Verhuur van accommodatie to t max. 52 
personen 

Zeilschool Zuidlaardermeer 
De Bloemert 1 

9475 TG Midlaren 
050-4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 

'ÉÊÉlËÊÊHaSiËiW&S. 

m Het ¡s tijd voor een goede buur 

1 
Rabobank 

Party Ships & Trips 
D e B l o e m e r t 3 
9475 TG Midlaren 

Bouwbedrijf ffl&rfo ïWc/mtff 
Zuidlaarderweg 97 

9479 PR Noordlaren 

Tel. / Fax 

050-40-92782 

050-
4095Í 

PflßTT Stl PS TRIPS 
Z U I D L A A R D E R M E E R / P A T E R S W O L D S E M E E R 

partvships.trips@worldoiilme.nl 
www.partyships-trips.nl 

http://www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl
mailto:partvships.trips@worldoiilme.nl
http://www.partyships-trips.nl


Bedankt Midlaren! 
^Doojt eToon i/au deft (ctíanune« 

Wie kent haar niet aan de Tolhuisweg? Kristine, een frêle maar energieke verschijning, 
hartelijk, met een soms spottende, maar vaak gulle lach. Altijd samen met Marek en hond 
Kaja, regelmatig aan de wandel langs veld en in het bos. 
Dat beeld is verleden tijd, want Kristine is met haar gezin vertrokken naar een dorpje in 
Zuid-Ldmburg. In Maastricht wacht een nieuwe baan die ze gaat combineren met een 
nieuwe opleiding. Ik heb het in Midlaren erg naar mijn zin gehad en ben hier van 
stadsmens een dorpsmens geworden.' 

V ' 

4 i 
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Kristine Klucovska, geboren en getogen in 
Bratislava (Slowakije) kwam zo'n twaalf 
jaar geleden op uitnodiging naar Nederland 
waar ze als kinderarts werkte in het 
toenmalige AZG en tot voor kort in het 
ziekenhuis van Delfzijl. Na enkele jaren 
streek ze neer aan de Tolhuisweg in 
Midlaren. Met dat onmiskenbare accent 
dat verraadt dat haar moedertaal een 
Slavische is, zegt ze, geheel in haar stijl: 'Ik 
wilde in mijn privéleven geen kinderarts 
zijn; in Delfzijl was ik dat wel. Het moet 
niet belangrijk zijn wat je doet, maar wie je 
bent. In Midlaren ben ik Kristine en kan ik 
met een slobberbroek en klompen 
rondlopen.' 

Ze maakt er geen geheim van dat het 
vertrek uit Midlaren haar moeite kost: 'De 
eerste keer dat ik in mijn achtertuin stond, 
wist ik dat dit hier helemaal mijn plek was. 
Ik heb eindeloos veel gewandeld in de 
prachtige na tuur om het dorp. Voor mij 
waren de jaren hier misschien wel de 

mooiste van mijn leven tot nu toe, maar 
soms ook - door persoonlijke 
omstandigheden - de moeilijkste. De 
aandacht die mensen hier aan elkaar 
geven. Dat gaf me heel veel.' 
Kristine, die altijd de stad als haar 
natuurlijke biotoop had gekend, is naar 
eigen zeggen in een dorpsmens veranderd. 
'Het is me hier zo goed bevallen dat ik niet 
meer in een stad wil wonen.' Daarom heeft 
ze geen moment geaarzeld toen ze een 
nieuw onderkomen zocht in het zuiden van 
het land. Het werd opnieuw een dorp -
Sibbe - met een schooltje waar Marek heen 
gaat. 

In het zuiden gaat Kristine, die ook 
kindercardioloog is, werken als hoofd van 
de afdeling kindergeneeskunde van het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht. 
Daarnaast volgt ze nog een opleiding tot 
kinderintensivist. 'Ik heb altijd graag op 
een intensive care afdeling willen werken. 
Kinderen die soms op de rand van de dood 
balanceren, dat is niet het makkelijkste, 
maar je kunt daar wel het meeste helpen. 
Dat vraagt om snelle actie; daar houd ik 
van. Bovendien, ik moet altijd leren, m'n 
leven lang, anders ga ik dood.' 

Dat ze Midlaren zal missen, weet ze zeker. 
'Maar met wat ik in Maastr icht ga doen, 
volg ik ook mijn dromen. Ik wil al mijn 
buren bedanken (ook namens Marek en 
Kaja) voor alle warmte en hulp. Een 
speciaal dank-je-wel heb ik voor Wim en 
Dora (Darneviel). Of he t nou de opvang van 
de hond was, de skelter van Marek waar 
iets aan mankeerde of gewoon een 
luisterend oor. Zij hebben altijd heel erg 
voor me klaar gestaan. ' 



Puzzelrubriek voor de jeugd 
Hallo Midiaarder jeugd, 
In het vorige Kabinet stond 

(Buzzel- e e n kleurplaat van Jolande 
criq Venema. 

ruörie^ 

I I i 1 ! I i ] 

Degene die deze het 
mooiste ingekleurd heeft, 
is Noortje Kuiper. 
Ze heeft er zelfs prachtige 

stickers bij geplakt. 
Gefeliciteerd Noortje, jij hebt de Intertoys 
bon gewonnen! 

ZUURKOOL MET WORST 

Dit keer heb ik een woordzoeker voor jullie, 
en dat is voor de al wat oudere kinderen. 
Het heeft over van alles met eten te maken. 
En heet dus Zuurkool met worst. 
De overgebleven letters vormen een 
spreekwoord. 
Veel succes ermee! 
Oplossingen kunnen in de bus aan de 
Groninerstraat 47. 
Groetjes, 
^Pathj ^Venema. 
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A ét 
%ik naat.. 3" 

Raden 
maar. 
Beste lezers, 

Vanaf nu een nieuwe rubriek in het 
Midiaarder Kabinet en wel "Raden maar" 

U mag raden waar de afgedrukte foto is 
genomen in Midlaren. U kunt uw oplossing 
sturen naar: 
Patty Venema Groningerstraat 47 

9475 PA Midlaren 

Veel zoekplezier! 

.-- v3r 

tt 

Jubilea. 
Voor huwelijken, die lang standhouden, is Midlaren blijkbaar een goed dorp, 
want ook dit kwartaal zijn er voor zover ons bekend weer 2 echtparen die 40 
jaar zijn getrouwd. 

Hans en Jok§ de Çroot in septemßer 
Stef en <Rja van derlfetm in december 
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^oelsenweele 

Drentse Boekenweek komp eran! 
De Drentse Boekenweek wordt dit jaor holden van 7 t/m 17 
november. In dizze elf dagen wordt in boekhandels en bibliotheken 
extra andacht besteed an de Drentse schrieverij. Der bint optredens 
van schrie vers en dichters, der wordt me ziek maakt, der bint 
signeersessies en natuurlijk is er hiel veul informatie over boeken in 

het Drents en over Drenthe. 

In de Drentse Boekenweek kreg iedere klant bij besteding van € 12,50 an (Drentse)boeken het 
boekenweekkedo 'Een plek um te blieven', schreven deur Gerard Nijenhuis. 
Ter promotie en ondersteuning van de Drentse Boekenweek verschient de Drentse 
Boekenkraant. Dit magazine bestiet uut 16 bladzieden en is veur niks of te halen in 
boekhandels, bibliotheken en op de gemientehuzen in Drenthe. 

StneU 
I • -% i l 

Dialect 
Hieronder het gedicht "Wenst" in het Gronings van Hans Elema. 
Het gedicht is me zeer dierbaar omdat het één van de laatste 
gedichten was die mijn moeder me voorlas en omdat ze er veel 
van zichzelf in herkende. 

Voor degenen onder ons die in Noord-
Drenthe met het dialect zijn opgegroeid is 
het goed te volgen. Het Gronings is voor 
ons wel anders maar toch ook heel 
herkenbaar. Voor de begrijpelijkheid heb ik 
er een vertaling in het Nederlands 
bijgemaakt. 

Wenst Cafansfifono) 

Verder nog twee gedichten van Suze 
Sanders, zij dicht in het Drents en in het 
Nederlands. Mensen die meer over haar 
willen weten kunnen terecht op haar 
weblog http://suzesanders.web-log.nl. 
ß̂oufee tKCaassens 

' t Is oavmd, 't wordt aal nacht en ¡k zit aan 't roam ... 
- Hou laang is dat leedn en hou was dei noam?-
En ik kiek wat noar boomm en noar steerns, hou dei stoan 
En noar wolkn, dei zuitjes vergliedn over moan. 

't Wordt aal stiller rondom en non ben'k weer toes, 
'k stoa op brukje over sloot, enkel 'n f leddermoes 
Str ik t nog veurbie en oet swaarde gracht 
Vlugt 'n eendegeschriw wied weg deur de nacht. 

En den sloap 'k in mien ber op 't olderliek stee 
En ik wait weer in ains wat moeke zee, 
Aans ze laans mie laip en naor dem keek 
En sums nog 's eevm over 't loaken hen streek. 

Nachtwind zet aal op en ale bloarn 
Proatn mit mekoar en wiln nait bedoarn. 
En ik zit veur 't roam, kiek noar wolkn en moan ... 
Wat wil-ze nog jong, 't is ja laang aal vergoan. 

U 

http://suzesanders.web-log.nl


Heimwee 

't Is avond, het wordt al nacht en ik zit aan 't raam 
hoe lang is 't geleden en wat was je naam? 
en ik kijk naar bomen en sterren, hoe ze staan 
en naar wolken, die zachtjes glijden langs de maan. 

Het wordt steeds stiller rondom, nu ben ik weer thuis 
ik sta op het brugje over de sloot, alleen een vleermuis 
scheert nog voorbij en uit de zwarte gracht 
stijgt eendengeschreeuw, ver weg door de nacht. 

En dan slaap ik in het ouderlijk huis in mijn bed 
en ik weet weer ineens wat moeder zegt 
als ze langs me liep en naar de deuren keek 
en soms nog even over het laken streek. 

be nachtwind neemt nog toe en alle bladeren 
praten met elkaar en willen niet bedaren 
en ik zit voor 't raam, kijk naar wolken en maan... 
wat wil je nog kind, 't is voorbij al gegaan. 

en komp de dag 

en komp de dag daj reizen gaot 
laot dan in mij j e ogen staon 
je woorden wonen in mien mond 
je aosem dwaolen deur mien haor 

hol in je haanden alle kleur 
vox\ daogen dat ik daansen kun 
^or\ naachten dat ik levend weur 
draog het maor met naor waarmer zun 

vernim je daor waor ' t zuden is 
maangs flarden van de noordenwind 
heur dan van ver mien stille stem 
die f luustert daj de liefste bint 

Su0€ Sanrjeiis 
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f ft Nieuws speelveld. 

befangen 
m 

DOfOS" Inmiddels zijn alle voorzieningen op het speelveld geplaatst. Ook 
het volleybalveld is klaar. 
Door de gemeente is nogmaals intensief glas en puin uit het veld 
gehaald. We gaan ervan uit dat het veld nu veilig is voor iedereen, 
maar we houden het in de gaten. Het speelveld is nog niet officieel 
opgeleverd door de gemeente en er is nog geen afrekening 

ontvangen voor de eigen bijdrage. Hierdoor is het niet duideüjk hoeveel geld er overbhjft voor 
een jeu de boules baan, maar zodra hier meer over bekend is gaan we een procedure starten 
om dit te realiseren. 
Verder hopen wij dat er met veel plezier en door jong en oud veel gebruik gemaakt zal worden 
van het speelveld. Het gerucht gaat dat er inmiddels plannen zijn voor het organiseren van 
volleybalcompetities tussen de verschillende wijken en tafeltenniswedstrijden. 

\b ZaancC 

Nieuwe CD 
Lös Zaand 
Met veel genoegen 
beveelt Lös Zaand, 
het ooit als 

Midiaarder zangkoor begonnen koor, hun 
nieuwe cd aan. Ruim 1 uur luisterplezier 
voor € 7.50. Belangstelling, neem contact 
op met Marga van Dijken, na 18.00 uur 
050-4092154. 
De volgende nummers zijn op de CD te 
vinden: 
Rood zijn de rozen, Fahr mich in die Ferne, 
Gitaren klinken zachtjes in de nacht, Mooi 
Volendam, Als een vriend, Termunterziel, 
Leise kommt die Nacht, Tabee Marie, 
Fluisterend verlangen, De oude wester, 

Aber dich, Het vissersmeisje, Die 
Baudenpolka, It's a long way/you are my 
sunshine, Chianti-lied, Waarom huil je 
kleine Tamara, Potpourri van 
zeemansliedjes, Goodnight ladies 

-* Dorpsfeest 2008 
Dorpsfeest-
commissie 

De voorbereidingen voor het dorpsfeest 2008 beginnen op gang te 
komen. Op dinsdag 18 september had de dorpsfeestcommissie een 
vergadering met de wijkhoofden. Zoals u zich misschien nog 
herinnert hebben we als thema gekozen China en de Olympische 
Spelen. Elke wijk zal de middag van het dorpsfeest een spel 

organiseren dat door dorpsbewoners kan worden gespeeld. Elke wijk kon een land en 
bijpassend spel kiezen. In de verschillende wijken zijn er de afgelopen periode bijeenkomsten 
geweest, bijna alle wijken hebben een land en een spel gekozen. 

13 



Voorafgaand aan de spelen zal het dorpsfeest 
worden geopend met een groots vliegerfestijn. 
Hierbij zullen niet alleen vliegers worden 
opgelaten die door Midlaarders zijn gemaakt, 
maar zal er ook een grote demonstratie met 
reuzenvliegers te zien zijn. De kinderen van 
Midlaren krijgen de kans om met hulp van 
echte vliegerbouwers zelf een vlieger te maken 
die ze later op het dorpsfeest kunnen oplaten. 
's Avonds zal er, na een gezamenlijke Chinese 
maaltijd, zoals gewoonlijk een groot feest in de 
feesttent op het sportveld zijn. De 
dorpsfeestcommissie is nog bezig met de 
invulling van de avond. Onder de wijkhoofden 
was er een sterke voorkeur voor een avond met 
muziek, al was er daarbij ook de uitdrukkelijke 
wens dat er gepraat moet kunnen worden, dus 
ook weer niet te veel en niet te harde muziek. 

De dorpsfeestcommissie zal proberen een invulling aan de avond te geven die aan alle, soms 
tegenstrijdige, wensen zoveel mogelijk tegemoet komt. 

"TJe doApsíeesteomísste 

" YOGA, ADEM EN ONTSPANNING " 
IN MIDLAREN 
Sinds 2 en 3 oktober 
worden in het Atelier aan 
de Tolhuisweg in kleine 
groepen yogacursussen 
gegeven. 
Veel mensen gaan naar 
yoga om rustiger te worden 
en zich te leren ontspannen 
in deze hectische tijd. Door 
één keer in de week yoga te 

doen kom je weer dichter bij jezelf, bij je 
innerlijke rust. 
Yoga werkt met lichaams-, adem- en 
ontspanningsoefeningen waarbij aandacht 
belangrijk is. Vanuit deze innerlijke 
aandacht worden we ons bewust van 
spanning en ontspanning in het lichaam. 
Spanningen kunnen leiden tot 
lichamelijke- en emotionele klachten zoals 
Door het ontspannen van het lichaam, het 
bewust worden en het verdiepen van de 
adem kun je de adem meer tot rust brengen 

nek-, schouder- en rugklachten, 
hyperventilatie, hoge bloedruk, 
slapeloosheid, nervositeit en innerlijke 
onrust. 
Yoga-oefeningen zijn gericht op het 
losmaken van spanningsgebieden, 
waardoor het lichaam soepeler wordt, de 
conditie verbetert, de energie weer gaat 
stromen en de innerlijke rust wordt 
bevorderd. 

Bij yoga neemt de adem een zeer essentiële 
plaats in. Onrust, stress en spanningen 
kunnen leiden tot een versnelde, 
oppervlakkige adem en kunnen 
lichamelijke / emotionele klachten 
(hyperventilatie, burn-out) geven. 

wat een positieve, ontspannende 
uitwerking heeft op lichaam en geest. 

14 



Yoga kan door jong en oud worden gedaan 
waarbij de oefeningen worden aangepast 
aan uw mogelijkheden. 
De cursus bestaat uit 10 lessen en je krijgt 
informatie mee om thuis te kunnen 
oefenen. 
Volgend jaar worden in januar i 2008 
opnieuw cursussen gegeven. Dit jaar was er 
al veel belangstelling en ik hoop dat er 
steeds meer mensen de rust, de 
ontspanning kunnen vinden in deze tijd. 

Ook zijn er steeds meer mannen die 
belangstelling hebben voor yoga en die zich 
willen leren ontspannen. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt 
u contact opnemen met Joke de Vries, 
Gediplomeerd Yogadocent en 
Maatschappelijk werker. 
Tel. 050-5034319 . 

í-iss^gííD=2=S5^g=íZ¡= 
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'foneei-
vereniging 
T.O.M.I. 

K-DANS dans & theater 
informatie aanmelding 
cursusprogramma 0708 

K-DANS 
050-4095603 

info@k-dans.nl 
www.k-dans.nl 

Laatste Nieuws 

Onlangs heeft het jaarlijks uitje 
voor leden en ereleden plaats-
gevonden. Deze keer was het 
een gezellig etentje bij Brasa do 
Brasil het Braziliaans Grill 
Restaurant in Midlaren. 
De repetities voor het nieuwe 
stuk Het Minnespel der Maagden 
zijn in volle gang onder leiding 
van regisseur Wim Dijkema. 
Het belooft iets heel bijzonders 
te worden, dus houdt U zaterdag 
9 februari 2008 vrij in uw agenda. 
Vooral de "maagden" zullen u zeker in vervoering brengen en het toneeldebuut van Bas 
Hollander mag u toch ook niet missen. In het volgende kabinet geven we wel wat meer 
informatie over de uitvoering. 
Normaal gesproken komen we meestal eind december langs met de donateurskaarten, maar dit 
jaar zal dat vroeger zijn. Vermoedelijk eind oktober of begin november. 
De prijzen zijn nog steeds gehjk aan de voorgaande jaren: g 3;50 per persoon, maar voor ieder 
volgend gezinslid betaalt u maar € 2,50. (Dus voor twee personen € 6, voor 3 personen € 8,50 etc.) 

Qfteet cAfiberfs. (gccuetoAî  
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Onthaasten doe je in Noordlaren 
Onze minicamping is gelegen op korte afstand van het 
Pieterpad op het Groningse deel van de Hondsrug. 
Meerdere korte en lange fietsroutes hebben start- en 
eindpuntop de camping. We hebben 15 ruime, van 
electra voorziene staanplaatsen en nieuw sanitair. 
Wij bieden u een beetje meer !! 
Fam,R Kroeze 
Lageweg 29a - 9479 TA Noordlaren 
Tel.050 4093237 

Slagerij G.P. Kcers 
Ie klas Rund- en varkensslagerij 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

www.campingachterdehoven.nl 

A rolpens 
•ft bakjes kanensmeer 
& bekers rundvet 
-ft boerenleven/vorst 
A droge metworst 
•& droge boerenham (schenk) 

Groninger straat 56, 9475 PC Midlaren 
S 050-4091553 

^ k GR A ALM AN 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

Nieuwbouw 
> Antiekrestauratie 
> Meubelstoffering 
> Gordijnen 
> Tapijten 
> Meubilering 
> Zonwering 
> Slaapsystemen 

Ruitersteeg 4/1 
9752 VB HAREN 
S 050-5345131 Fax 050-5348070 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 1 4 
9 4 7 9 P K N O O R D L A R E N 

0 5 0 - 4 0 9 1 2 9 7 

http://www.campingachterdehoven.nl
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Fik seizoen de moeite waard 

uw partner in doe-het-zeïji 

Buitenhuis "de VEENHORST" 
Hans Blaauboer en Eis Wiggers 

Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN 
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 

E-mail: info@veenhorst.nl 
Website: www.veenhorst.nl 

B U I T E N H U I S 
'eenhorst 

;. "de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie 
ùK voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen, 

t LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur 
4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN! 
eide accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne 

faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van 
J' uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten. 

U heeft een keuze uit 
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons. 

>CV-benodigdheden/sanitair 
>Histor verf 
>Electra 
>Tuinhout 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel.: 050-4092069 

Email: hubozuidlaren@hotmail.com 

Watersportbedrijf §èe Scheve 
Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 

tel. / fax 050-4092946 
info www.descheve.nl 

Mi 

Eel 
ddca 

Wttäu' . 

café "De Lanteem" 
araal2. Tel. 050 4029890 

Mobiel. 064IO4853S 

Wij zijn de hele week geopend. 
In de maand mei zijn we op maandag gesloten. 

De keuken is geopend vanaf 16.00 uur 
1 Feest Je geven in de Lanteern? 

informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden 
' (ook in het weekend) 

Tot ziens in Noordlaren 
Uw gastheer Gerben Bouwnia 

mailto:info@veenhorst.nl
http://www.veenhorst.nl
mailto:hubozuidlaren@hotmail.com
http://www.descheve.nl
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Nieuws Tolhuisweg. 

Feestelijke afsluiting van het seizoen. 4) 
Op zondag 30 september heeft de Tolhuisweg met 
het houden van een Brunch het seizoen afgesloten. 
Gelukkig konden we in de Barn terecht, want het 
was inmiddels te nat en te koud om het buiten te 
organiseren. Er waren 33 bewoners aanwezig van 
groot tot klein. 
Het buffet zag er ook weer geweldig uit: vers 
gebakken broodjes, gekookte eitjes, de beroemde 
groentesoep met ballen, heerhjke flensjes, omelet, 
lekkere frisse salade, fruitige appeltaart , hartige 
taart . Kortom, allemaal heerlijkheden waar met 
volle teugen van genoten is door jong en oud. Kijk 

voor een uitgebreide fotoreportage op de website van Midlaren. 

QJiTjwie 'tKowtüïgo. 

N i e u w s 
(ctoo/tJrosé^Vos) 
De eerste bijeenkomst 
in onze nieuwe lokatie '• 
het Veerhuis in 
Zuidlaren was op 25 
september. Iedereen 
kon het gebouw 

bekijken en de bijpraatavond was tevens 
om het komende programma te bespreken, 
dat hieronder vermeld staat . 
Er is steeds heel wat te bepraten, omdat we 
veel activiteiten samen doen. Een aantal 

H 

I 
1 

'..-'• ••• 
e 

* ? 

vrouwen gaat samen 1 keer per maand op 
de donderdagmiddag wandelen. Velen gaan 
1 keer per 2 maanden naar een museum. 
Buiten het vaste programma gaat een 
aantal naar Geert Teis op 13 november^ 
Bubbling Brown Sugar, een show vol zang 
en dans. Maar eerst s taat op het 
programma een bezoek aan de Euroborg en 
wel op 23 oktober a.s. We krijgen 's 
middags een rondleiding en 's avonds een 
diner in het res taurant van het 
Noorderpoortcollege in de Euroborg. 

Hier volgt de rest van het komende jaarprogramma: 
20 november 
11 december 
19 december 
8 januar i 2008 

26 februari 
18 maar t 

8 april 
22 april 
In mei 

Clinic Clowns, wat doet deze stichting? 
Kerststukjes maken met Kees. 
Kerstviering 
Nieuwjaarsvisite met muzikale omlijsting van Joyce Onderstal, piano en 
Dick Dantuma, zang. 
Karl May, oud-deurwaarder vertelt over zijn werk. 
Mevrouw Reyntjes brengt ons op de hoogte van de gewijzigde 
verkeersregels... 
Voorjaarsdecoratie maken met Dina Scheper. 
Jaarvergadering. 
Ons jaarlijkse reisje. 

Het is fijn dat we twee nieuwe leden hebben, zodat het aantal leden momenteel 18 bedraagt! 
Niet al te veel, maar we hebben het wel heel gezellig samen.!! 
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Brasa^Brasil 
retóie «rill rcsWr*nt 

Een nieuwe trend in uit eten: Braziliaans Grill restaurant in Midlaren 
(voorheen Het Ei van Columbus) 

Wij zijn geopend op donderdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur, waarbij u kunt genieten van 
onbeperkte Rodizio Grilled gerechten, een luxe voorgerechten-, bijgerechten- en dessertbuffet. Wij 
komen zo vaak langs uw tafel met de spiezen als u zelf aangeeft en u mag zo vaak langs het buffet 
gaan als u zelf wilt. De drankjes (frisdranken, wijnen, tapbier, koffie en thee) zijn inbegrepen en kunt u 
zelf tappen uit eikenhoutenvaatjes. 

Op donderdag is het "Brazilian Cocktail Night" bij Brasa do Brasil. Wij 
serveren gratis enkele heerlijke Brazilian cocktails. Alegrías! 
(prijs per persoon € 35.- inclusief drankjes) 

Op vrijdag- en zaterdagavond speelt onze huisband swingende zomerse 
muziek waarbij u zeker niet stil kunt blijven zitten. 
Onze Braziliaanse danseres geeft het goede voorbeeld! 
(prijs per persoon € 45.- inclusief drankjes) 

Op zondagavond kunt u bij ons terecht voor een ontspannen etentje. 
Rodizio Grill Optima Forma. 
(prijs per persoon € 35.- inclusief drankjes) 

Brasa do Brasil, Groningerstraat 21 te Midlaren. tel 0503110515 www.brasadobrasill.nl 

#F 
Van de Groningerstraat 

Freek Keizer en Diana Mastenbroek, die in de boerderij wonen waar 
Gies en Margje Lamberts hebben gewoond, gaan verhuizen naar het 
pand ernaast, waar voorheen het bouwvallige huisje stond, dat onze 

voorpagina siert. De bedoeling is verder, dat de bijgebouwen bij de boerderij verdwijnen en er 
daarvoor in de plaats een nieuwe woning bij komt aan de Groningerstraat. Dat kan best heel 
mooi worden. 

Ik ben benieuwd hoe dat er uit gaat zien. De laatste nieuw gebouwde bewoningen in Midlaren 
zijn heel divers, daarbij denkend aan de huizen van Goossens, Van der Hammen/Noordhoff en 
Hut/De Vries aan de Tolhuisweg en het huis waar Freek en Diana in gaan wonen aan de 
Groningerstraat en de twee nieuw gebouwde huizen van Hamming en Geerts aan de 
Tolhuisweg. 

Nu de 'monumentale' ruïne aan de Schutsweg nog. Daar valt architectonisch niet veel eer aan 
te behalen. De mooiste oplossing is misschien wel, als 'Het Drents Landschap' de bouwval 
opkoopt en met de grond gelijk maakt en er geen nieuwe behuizing voor terug laat komen. 
De laatste twee alinea's zijn van ^Diims Qios. 
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pakken altijd laag uit 
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het 
Univé-kantoorbij u in de buurt staat de deur wagenwijd 
open. U bent van harte welkom voor een goed persoonlijk 
advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide 
dekking en een perfecte service. 

Univé Zuidlaren 
Marktstraat 9, 
(050)4096162 
email: 
zuidlaren@unive.nl 
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Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 
Bij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

Ons restaurant is ook vooru... 
Voor: diners, buffetten en feeste-
lijke partijen, ook kinderfeestjes 
met verschillende arrangementen 

en een fantastische speeltuin voor 
uw kinderen. 

Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4****) 
Speciale hotel- en langhuur arran-
gementen. 
Jachthaven en Camping. 

Tennis-, 
watersport-, 
midgetgolfbaan 
Zeil- en 
surfs chool. 

Captainsbar aan | 
het meer met I 
terras. I 

/'raag naar onze folder! 
Bel: (050)409 15 55 

ZUIDLAARDERMEER • DE BLOEMERT 1 • 9475 TG MIDLAREN • WWW.BLOEMERT.NL • E-MAIL PAVILJOEN@BLOEMERT.NL 

http://WWW.BLOEMERT.NL
mailto:PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

