
R
t'î?

 
ÖJ 

<u 
il 

cj 
ctf 

y* 

\1 

\ 

. \Jk\ 
\ i ( 

' ^ 
P

W
) 

: ' 



Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 
Dorpsbelangen 
* 4091422 

Dorpsfeestcommissie 
S 4095973 

Gezelligheidskoor "Los Zaand"_ 
S 4092154 

IJsvereniging "Midlaren" 
m 4028808 

_^ Hr. Pieter den Hengst 
Groningerstr. 36 
9475 PB Midlaren 

Jachtveld "Midlaren" 
« 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
« 4096053 

Toneelvereniging 'T.O.M.I.' 
» 4091490 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
« 0592-272584 

Mevr. B. Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 

Mevr. M. van 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 

W. Eefting 
Hofakkers 22 
9471 HB Zuidlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27° 
9486 AK Annen 

$Êmà 
Wijken: 
Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Meerzicht 
Emigranten 

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

« 

06-20971314 
050-4092837 
050-4092088 
050-4095792 
050-4090952 
050-4090892 
050-4090428 
050-4094197 
050-4092975 

Colofon: 
Redactieleden: 
Q Bouke Klaassens 

Hnnebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
S 4095973 

O Path' Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
a 4094466 

Q Yvonne Korringa 
Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
a 4092088 

Q Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
a 4092365 

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

Q Lmout: Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
« 4093527 

O Druk Multabedrijveii 
W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
8 0592-377115 

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

Website: www.RIidlareH.Met 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 
4 en 5 juli 
1 en 2 aug. 
5 en 6 sept. 

Zelf 
brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

5 sept. 2008. 

bij één Aan de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
•«•hetnet.nl 

http://www.RIidlareH.Met


V o o r w o o r d 

Op een kleine gezellige camping "met Nederlandse leiding" aan het meer van Trasimeno net 
voorbij de Toscaanse grens in Umbrië in Italië, waar ooit in de tweede eeuw Hannibal het 
Romeinse leger versloeg, waarbij de Romeinen 16.000 manschappen verloren en Hannibal 
"slechts" 1500 stond gratis internet ter beschikking, zodat ik al vroegtijdig op de hoogte was 
van de kopij, die binnenkwam voor dit Kabinet. 
Vaak wordt gezegd, dat toevalligheden niet bestaan, maar toevallig kwamen op diezelfde dag 
de geboren Midlaarder Otto Lokhorst en zijn vrouw Annie (wonen nu in Annen) ook aan op 
de camping en ook toevaUig toen we op een woensdagmorgen over de markt in het prachtig 
op een heuvel gelegen Castigliano del Lago liepen, kwamen we Eeuwe Broersma en zijn 
vrouw Suus van de Schutsweg tegen. En zo zie je soms mensen uitje eigen omgeving in het 
verre buitenland vaker. 

In deze krant is het "stil", wat betreft de vrouwensoos, Lös Zaand en de toneelvereniging 
Tomi, maar de treurzang van een teloorgegaan W V staat uitvoerig vermeld en 
Dorpsbelangen leverde de notulen van de jaarvergadering. We missen ook een verslagje van 
het museumbezoek in Assen, waar een flink aantal Midlaarders een genogelijke dag hebben 
beleefd. 

Er zijn niet zoveel mensen in het onderwijs, die persé door wülen werken tot hun 65e, en ik 
kan dat weten, maar juf Gea Tiesinga uit Noordlaren, die bij mij als Geja Hovius in de eerste 
klas van de Ulo zat, is er één van. 

De jeugd heeft een leuke knutselmorgen beleefd en leuke vliegers gefabriceerd en 
uitgeprobeerd en er wordt uitvoerig stilgestaan bij de opening van het speelveld en de daarbij 
behorende activiteiten. 

U komt ook het programma tegen van ons dorpsfeest op 30 augustus en vergeet vooral niet 
om even te melden of u die avond aan de gratis Chinese maaltijd deelneemt. Ook kunt u 
intekenen op boek en DVD met alle huizen hun bewoners en hun geschiedenis van Midlaren. 
Intekenen is belangrijk want de oplage is beperkt. 

Dit keer geen puzzel voor de jeugd, maar een 
kleurplaat en na de foto van Ot en Sien is er 
nu een foto van een "stookhut" en daar zijn 
er niet zo veel meer van in Midlaren. 

Bouke heeft uit haar schijnbaar onuitputtelijk 
reservoir een tweetal Drentse gedichten 
opgediept. 

Uit de wijken Groningerstraat. Hei veen en 
Achteroet is er nog wat prettig en minder 
prettig nieuws en dat maakt dan deze krant 
weer compleet. De volgende krant zal na het 
Dorpsfeest en na de zomervakantie 
verschijnen. 

(Dinus Vos 

THOMAS KUIPERS 
WEBDESIGN & WEBDEVELOPMENT 
Tegenwoordig heeft een bedrijf een achterstand als 
het nog geen website heeft 

Heeft u nog geen website? Is uw website verouderd 
of vindt u het ontwerp niet meer mooi? 

Dan bent u nu de juiste advertentie aan het lezen! 
Ik ben Thomas Kuipers, ik ontwerp en realiseer 
professionele websites tegen een lage prijs. 

Ik kan voor u een website ontwikkelen die eenvou-
dig te beheren is, ook voor mensen die geen 
verstand van websites hebben. 

interesse? Kijk op www.thomask.nl voor meer 
informatie, of mail me op thomas@thomask.nl 
Bellen mag ook, 0630395444 

http://www.thomask.nl
mailto:thomas@thomask.nl


Notulen van de jaarvergadering van 
de vereniging Dorpsbelangen 

Midlaren 
op woensdag 9 april 2008 in 

Paviljoen Meerzicht te Midlaren. 

Concept 

Aanwezig zijn ca. 30 leden en de bestuursleden Arend-Jan Juhus, Yvonne Korringa, Jan Jaap 
Hamming en Pieter den Hengst. 

1. Opening 
Arend-Jan Julius opent de vergadering en heet aUen welkom. Hij deelt mede dat het 
bestuurslid Winy Verdegaal door ziekte helaas afwezig is. Hij biedt zijn verontschuldigingen 
aan voor het feit dat de stukken van Dorpsbelangen door een miscommunicatie tussen de 
secretaris en de redactie niet in het Kabinet gepubliceerd zijn. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Er is een ingekomen brief van de Albert Renkema; deze zal bij het jaarverslag worden 
behandeld. 
Twee inwoners van Midlaren, Ineke Noordhoff en Willem Bok, hebben ideeën om te komen tot 
een dorpsvisie of dorpsagenda. De bedoeling hiervan is om niet af te wachten met welke 
plannen de diverse overheden komen, maar zelf voorsteUen aan te dragen over verbeteringen 
in het leefklimaat in Midlaren in brede zin. Het bestuur staat positief tegenover dit initiatief. 
Gedacht wordt aan een werkgroep onder de hoede van Dorpsbelangen. Winy Verdegaal zal 
hiervan ook deel uitmaken, en als andere Midlaarders geïnteresseerd zijn kunnen ze contact 
opnemen met de initiatiefnemers. 

3. Notulen van de jaarvergadering van 18 april 2007 
De notulen van de jaarvergadering van 18 april 2007 worden, met dank aan de secretaris, 
ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 

4. Jaarverslag 2007 
Van Albert Renkema is een brief ontvangen met als onderwerp Ijezwaren tegen het 
jaarverslag van 2007'. In zijn briefstelt hij dat hij, als overbuurman, bezwaar had tegen de 
vestiging van het congrescentrum TRIP52, dat niet in het bezit was van de juiste 
vergunningen. Naar zijn mening heeft het bestuur van Dorpsbelangen partij gekozen voor de 
belangen van TRIP52 door in 2007 de jaarvergadering in het pand van TRIP52 te houden. 
Verder schrijft hij dat de bewoordingen die in het jaarverslag 2007 worden gehanteerd bij het 
vermelden van de sluiting van TRIP52 een sfeer van eenzijdigheid ademen. 
De voorzitter reageert op deze brief door te zeggen dat het bestuur geen partij heeft gekozen in 
het conflict. In het jaarverslag staat daarom dat het bestuur geen oordeel wil geven over de 
juistheid van de gevolgde procedures. De sympathie van sommige bestuursleden voor TRIP52 
is een strikt persoonlijke zaak. Deze sympathieën zijn nooit namens het bestuur geuit. Het 
bestuur heeft de zaak van TRIP52 niet besproken met het gemeentebestuur en het bestuur 
heeft zich ook niet in de richting van de pers of anderszins over TRIP52 geuit. Dit neemt niet 
weg dat het bestuur haar medeleven mag laten blijken met een dorpsgenoot die door wat voor 
oorzaak dan ook in de problemen is geraakt. 
Het jaarverslag 2007 wordt, met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld. 

5. Stand van zaken diverse onderwerpen Dorpsbelangen 
Achtereenvolgens komen de volgende zaken aan de orde-

Dorps-
belangen 
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- Wateroverlast Groningerstraat: De uitvoering van het plan is onlangs begonnen. In 
het kort komt het er op neer dat de waterafvoer langs de weg vanaf slagerij Koers 
naar de kruising met de Tolhuisweg wordt verbeterd. Langs de Groningerstraat 
worden de sloten flink opgeschoond en nieuwe duikers aangelegd. Het water zal via 
een sloot op de erfgrens van Overduin en Julius naar het Zuidlaardermeer worden 
afgevoerd. De kruising van de Groningerstraat met de Tolhuisweg wordt verhoogd 
uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. Jan Juistenga vraagt wanneer de 
wateroverlast ter hoogte van het Hunebedpad wordt aangepakt, de 
verkeersveiligheid is daar ook in het gevaar. De voorzitter antwoord dat hier nog 
geen concrete plannen voor zijn, maar dat het bestuur dit regelmatig onder de 
aandacht van de gemeente brengt. Geert Koers wijst er op dat de bermen zeer zacht 
zijn en dat zij beslist moeten worden verhard. 

- Onderhoud zandwegen: Naar aanleiding van het vorige punt ontspint zich een 
discussie over het onderhoud van de zandwegen. Gemeld wordt dat de gemeente 
Haren de zandwegen veel beter onderhoudt dan de gemeente Tynaarlo. Hans 
Blaauwboer overweegt om klinkerverharding van de Duinweg te gaan vragen. 
Anderen vinden dat echter geen goed idee. Conclusie: wel behoefte aan verharding, 
maar niet aan bestrating. 

- Busverbinding: Sinds enige tijd rijdt de bus niet meer op zondag, wat voor 
sommigen een probleem is. Het bestuur wordt gevraagd dit met de gemeente te 
bespreken. 

- Keuterii bij het hunebed: Eigenaar en de diverse overheden zijn het nog niet eens 
over de renovatie van dit fraaie pand dat ondertussen erg achteruitgaat. Het 
bestuur heeft dit besproken met de wethouder. De gemeente lijkt welwillend en is 
wat haar deel betreft akkoord met de plannen maar wacht op de goedkeuring van 
andere instanties. De eigenaar van het pand, de heer Van Dam, meldt dat er enig 
schot in de zaak zit. Het plan ligt bij RACM (monumentenzorg), maar behoeft wel 
aanpassing. Hij belooft het bestuur op de hoogte te houden. 

- Speelplaats: De speelplaats op de ijsbaan is klaar, maar moet nog 'officieel' geopend 
worden. Er wordt nog gekeken naar de aanleg van een jeux de boules baan en afdak 
om te schuilen. Er is een commissie die activiteiten zoals wijktoernooien gaat 
organiseren. De penningmeester meldt dat er na afronding van de investering meer 
geld in kas bleek te zijn! Dit met dank aan o.a. de Rabo-bank. 

- Begraafplaats/bestemmingsplan buitengebied: Doordat de herziening van het 
bestemmingsplan buitengebied geruime tijd in beslag neemt, is er nog weinig 
voortgang in de realisering van de begraafplaats. Het plan leek bijna klaar te zijn, 
maar ter vergadering blijkt dat B & W recentelijk hebben besloten om de procedure 
te veranderen waardoor er blijkbaar weer vertraging zal optreden. Het bestuur zal 
dit navragen bij de gemeente. Inmiddels is de beoogde locatie om diverse redenen 
afgevaUen. De begraafplaatscommissie kijkt nu naar een locatie op het terrein van 
Natuurmonumenten langs de Tolhuisweg. 

- Bestemmingsplan Zuidoevers- De planprocedure is afgerond. Onduidelijk is 
wanneer tot uitvoering wordt overgegaan. Dit hangt vermoedelijk samen met de 
verkoop van de huizen in De Groeve, waardoor de financiering mogehjk wordt. 

- Veldkeien: Op het brinkje bij de Gasterie zijn de veldkeien verwijderd waardoor er 
nu (ongewenst) geparkeerd kan worden. De gemeente ziet dit niet als een groot 
probleem maar blijft de zaak volgen 

6. Financiën 
De penningmeester brengt verslag uit van het financiële reuen en zeilen in 2007. De 
vereniging staat er gezond voor. Het sportveld heeft een positief saldo opgeleverd. Het 
positieve saldo van het boek Tiet geheugen van Midlaren' is ontvangen en wordt gereserveerd 
voor het boek over de huizen in Midlaren, dat tijdens het dorpsfeest zal worden gepresenteerd. 
Het saldo over 2007 bedraagt € 825. 
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De kascontrole heeft geen onvolkomenheden opgeleverd, zodat decharge aan het bestuur 
wordt verleend. Arend-Jan Julius bedankt Jan Juistenga en Cor van der Sterren voor de 
kascontrole. Jan Juistinga treedt uit de kascommissie en in zijn plaats wordt Marion den 
Hengst benoemd. 

7. Bestuursverkiezing 
Jan Jaap Hamming treedt af als bestuurslid met de taak van penningmeester, maar is 
herbenoembaar, wat bij acclamatie geschiedt. 

8. Rondvraag 
De kosten van de dorpskrant Tiet Kabinet' worden steeds hoger. Gies Lambers meldt dat de 
redactie daarom overweegt om de krant alleen nog maar bij betalende leden van de 
dorpsbelangenvereniging te bezorgen. Omdat bijna iedereen lid is zal dit echter niet veel 
opleveren. De ledenlijst van dorpsbelangen zal vergeleken worden met de lijst van het Kabinet 
om te zien of er veel verschil is. 

9. Sluiting 
Arend-Jan Julius bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 

Na afloop van de vergadering hield Kees Folkertsma van de provincie Drenthe, bijgestaan 
door een collega van het IVN, een boeiende presentatie over het 'Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa' (NBËL), waar Midlaren voor een deel ook in ligt. Toen 
Nederland koos voor het inrichten van Nationale Parken, stond ook het Drentsche Aa 
landschap op het lijstje. Het Drentsche Aa gebied heeft echter binnen haar grenzen 16 dorpen 
en gehuchten en bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond. Omdat de functies 
landbouw en wonen in een Nationaal Park duidelijk ondergeschikt zijn aan de natuur, was 
zo'n Nationaal Park in traditionele zin voor de Drentsche Aa geen optie. Zo ontstond het plan 
voor een bijzonder Nationaal Park: het 'Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa' 
dat de eigen sfeer en identiteit zou kunnen behouden. Doelstelling is landbouwontwikkeling 
en verbetering leefbaarheid in de dorpen. Er is een ontwikkelingsplan gemaakt met als 
thema's: water, landbouw, natuur en landschap, recreatie en tot slot wonen en leefbaarheid. 
Planning en uitvoering gebeurt in samenspraak met de bewoners. Als er in Midlaren ideeën 
bestaan kunnen deze rekenen op ondersteuning door het NBEL. 

Dorpsfeest 2008 
Hieronder meer informatie over het dorpsfeest op 30 augustus. 
We hebben het programma rond. In de zomer zullen nog de 
laatste puntjes op de i worden gezet. Het programma ziet er als 
volgt uit: 
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programma dorpsfeest 2008 
Midlaren goes China 

oplaten vliegers wijken en jeugd Midlaren 
& 

opening met een grote vliegershow 
14.00 tot 15.30 

Midlarense Spelen 
15.30 tot 17.00 

borreltijd en presentatie DVD Midlaren 
17.00 tot 18.00 

gezamenlijke Chinese maaltijd 
18.00 tot 19.30 

prijsuitreiking 
19.30 tot 20.00 

feestavond met muziek 
20.00 tot 0.01 

mm, 
Het dorpsfeest 2008 staat in het teken van China en 
de Olympische Spelen. We vinden het leuk als 
mensen gekleed komen in de sfeer van dit thema, 
maar verplicht is er niets. Degene die het 
mooist/origineelst is uitgedost krijgt een prijs. 

We beginnen met het oplaten van vliegers. Een 
bijzonder populaire sport in China. 
Eerst worden er vhegers opgelaten door de jeugd 
van Midlaren. Ze hebben deze vliegers kunnen 
maken in een speciaal voor hen georganiseerde 
workshop kort voor de zomervakantie met hulp van 
de "Dutch Kite Symphony"van Anne Gispen uit 
Zuidlaren. Daarna worden de vliegers opgelaten die 
door de verschillende wijken zijn gemaakt. De 
wijken kunnen strijden om de eer van de mooiste wijkvlieger van Midlaren. Ook kunt u 
genieten van een vliegerdemonstratie met reuzenvliegers van de Dutch Kite Symphony. 

Vervolgens kan ieder deelnemen aan de door de wijken van Midlaren georganiseerde 
Midlarense Spelen. Er zijn ongeveer 8 spelen waaraan kan worden deelgenomen. Elke wijk 
heeft als thema een land gekozen met een bijbehorend spel. Degenen die bij deze spelen in 
totaal de meeste punten behalen zullen worden geëerd met goud zilver en brons. 

Na de spelen is het tijd voor een borrel en voor de presentatie van de DVD die van de 
Midlaarder inwoners is gemaakt door Trudy Steenhuis en Winy Verdegaal. 

Daarna kunnen inwoners van Midlaren deelnemen aan een gezamenhjke Chinese maaltijd in 
de grote tent op het sportveld van Midlaren. Deze maaltijd is gratis en wordt u aangeboden 

i 
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door de dorpsfeestcommissie. Omdat we moeten weten hoeveel mensen mee eten verzoeken we 
u om voor 12 juli door te geven of u mee eet en met hoeveel personen. Dit kunt u doen via de e-
mail van Midlaren: midlaren@midlaren.net of door het strookje in dit kabinet in te vuUen en 
in de bus te doen bij Ineke Noordhoff, Tolhuisweg 37 of bij Kee Scheper, Hunebedpad 3. 

Tot slot is er een feestavond in de grote tent op het sportveld met muziek. Op veler verzoek is 
er gekozen voor een band waarbij af en toe stevig geswingd kan worden. Er zal zoals altijd een 
tap zijn. Het belooft een gezeUige avond te worden. Om ongeveer 1 uur 's nachts houden we 
ermee op. 

De opgavestrook voor de Chinese maaltijd vindt u elders in dit blad. 

* $ -f x * T f» a ¿¡ T $ 

V.v.V. 
'Het is mooi geweest.' 

doo*&oonriKM**'d«+'3f(ÍMmme**-

'Op de Zomerfeesten die de V.v.V. van Midlaren ooit organiseerde, ontbrak geen 
dorpeling', zeggen Jan Moesker (ex-voorzitter) en Andries Haaijer (ex-
penningmeester). D a t was grandioos. Maar wat we de laatste tijd ook bedachten, er 
kwam bijna geen Midlaarder meer op af. We hebben echt van alles geprobeerd maar 
zijn tot de slotsom gekomen dat het V.v.V. geen bestaansrecht meer had,' aldus de 
beide mannen, die allebei vele jaren hun beste krachten hebben gegeven. Een gesprek 
over de hoogtepunten en dieptepunten en wat de vereniging voor het dorp heeft 
betekend. 

Dik feest 
Jan Moesker kan zich het eerste zomerfeest nog goed herinneren: Het was augustus 1946. 
Twee dagen lang waren er de meest uiteenlopende activiteiten voor kinderen en ouderen - van 
zaklopen, treinhalen, touwtrekken, stoofjedans, tot baUen lopen, en nog veel meer. Op het 
Brinkje stonden draaimolen, Kop van Jut en oliebollenkraam en 's avonds bij café Nijhof was 
het dik feest en dansen. Het was geweldig. Zo net na de oorlog was er natuurlijk niks en zo'n 
feest was iets waar iedereen naar uitkeek.' 
Een paar maanden ervoor was de Vereniging van Volksvermaken (V.v.V.) opgericht door B. 
Schuiling, S. Stubbe (toenmalig tolmeester) en H. Schuiling. 'De contributie bedroeg een 
gulden per jaar en in de kortste keren waren er zo'n 150 leden. Vrijwel geen Midlaarder 
ontbrak toen. Als mensen níet op het feest kwamen, was dat omdat ze ziek waren, zo werd dan 
gezegd.' 

Bij elkaar houden 
Jaar in jaar uit werden volgens deze beproefde formule in Midlaren geslaagde zomerfeesten 
gehouden. Daarnaast waren er ook winterfeesten, samen met toneelclub Tomi, die voUe zalen 
trokken. 
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In de periode dat de welvaart toenam en de televisie de dienst ging uitmaken in veel 
huiskamers, kwam er een eind aan de tweedaagse zomerfeesten en zag de Vereniging zich 
genoodzaakt over te stappen op andere activiteiten. Jan Moesker, sinds eind jaren '70 
voorzitter van de V.v.V.: 'Je zag het dorp veranderen. Mensen hadden het druk, werkten 
elders, vaak een dubbele baan in het gezin; men had geen tijd meer. Toch vonden we het 
belangrijk om de mensen in het dorp bij elkaar te houden.' 

Grasbaanraces 
Moesker vertelt hoe de vereniging in de jaren '80 weer koos voor een ouderwetse kermis: TJe 
exploitanten kwamen niet meer; die waren te duur geworden. Dus gingen we zelf aan de slag 
en bouwden een schiettent en andere attracties, zoals touwtje trekken. Van de contributie 
kochten we prijzen. We leenden dekkleden van aannemers. Andries is hier vaak avond aan 
avond mee aan de gang geweest, elk vrij uur dat-ie had. Met slecht weer liep het weleens in 
het water. Maar als er mensen op af kwamen, deed je dat allemaal met plezier. Dat gold ook 
voor de rommelmarkten, Sinterklaasfeesten, de fietstochten en droppings die we 
organiseerden.' 
Andere activiteiten waarheide mannen met voldoening op terugkijken, zijn de grasbaanraces 
en de klaverjasavonden. Andries'- 'Zo'n 7080 motorrijders gingen de strijd aan wie het snelst 
was. Dat was mooi werk, met veel publiek. Net als de klaverjasavonden, daar zaten we vaak 
met hele dikke ploegen. Mooi man.' 

Zware dobber 
Maar die tijd is voorbij. Voor de V.v.V., 
gedurende een lange periode een van 
de belangrijkste schakels in het 
dorpsleven van Midlaren, is het doek 
gevaUen. De twee mannen zijn 
eensgezind: 'Het is mooi geweest. De 
laatste jaren bleef het publiek vaak 
weg, of het nou ging om eieren zoeken, 
noten schieten of Sinterklaas. Elke 
keer dachten we toch maar weer 
proberen. Het was een zware dobber 
om op te geven, maar je moet 
realistisch zijn. Bij de laatste 
ledenvergadering hebben we besloten 
om er een punt achter te zetten. Van 
het geld dat we in kas hadden, hebben 
we nog een gezeUige avond gehouden 

voor de vrijwilligers die veel voor de vereniging gedaan hebben. Wat over was, hebben we 
geschonken aan de Sportveldcommissie voor de aankoop van speeltoestellen.' 

Dat komt niet weer 
Geert Mellens, altijd een trouwe bezoeker en fan van de vele V.v.V.-activiteiten: 
'Vroeger h a d je spellen zoals ringsteken en kwamen draaimolen en zweefmolen en 
allerlei kramen op het dorp. Ik heb ook wel meegemaakt dat een vergadering van 
het W V op een compleet feest uitliep.' Voor Geert waren dit zoals hij het ui tdrukt: 
'de eenvoudige, mooie dingen', waarna hij even stil valt en zegt: 'Het is jammer, 
maar dat komt niet weer.' 



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

Meerzicht l a 
9475 TA Midlaren 

050-4091446 
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OVERDUIN 
msggm 

CASANDER 
Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366,9700 AJ Groningen 

Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 
www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

BOG 
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de Tuinderij 
ontwerp | aanleg | onderhoud | advies 

Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
vvww.detuinderij.com 

Bert Leegte 

06 52 54 58 68 
bert@detuinderij.com 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Z u i n ï 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@overduincasander.nl
http://vvww.detuinderij.com
mailto:bert@detuinderij.com
http://www.bouwbedrijfmhbakker.nl
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Elk seizoen de moeite waard 

uw partner in dbe-het-zeïïi 

Buitenhuis 'de VEENHORST" 
Hans Blaauboer en Els 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 * * * • 
eenhorst 

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

tlAGERHUIS" 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 
uw werkbijeenkomsten, reunies 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 Zuid laren 
Tel.: 050-4092069 

Email: hubozuidlaren@hotmail.com 

D Off Water sportbedr i Jf &e Scheve 
Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 

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

§L.. . 
• J ¿ ¿ 

ÏUD 
Eetcafé "De Lanteern' 

Middenslraal 2. Tel. 050 4029890 
Mobiel. 0641048538 

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

De keuken is geopend vanaf 16.00 uur 
Feestte geven In de Lanteern? 

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

Tot ziens in Noordlaren 
Uw gastbeer Gerben Bouwma 

mailto:info@veenhorst.nl
http://www.veenhorst.nl
mailto:hubozuidlaren@hotmail.com
http://www.descheve.nl
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VP& e n Gasíe, •s 
Achtere Hoven 

Onthaasten doe je in Noord laren 
Minicamping en Gastenkamers hebben een 

uitstralingvan rust en gezelligheid. 
Er liggen mooie fietsroutes voor u klaar 

A\s informatiepunt van 30 nieuwe wandelroutes van 
"Groningen Loopt" 

verwelkomen wij u graag met informatie over de 
omgeving en leuke arrangementen. 

Familie Kroeze Lageweg 29 A 
9479TA Noordlaren 

Tel. 050-4093237 
www.campinqachterdehoven.nl 

www.qroninqenloopt.nl 
r.kroeze@planet.nl 

Slagerij G.P. I\cer$ 
I e klas Rund- en varkensslagerij 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

•A- rolpens 
A bakjes kanensmeer 
A bekers rundvet 
•fr boerenleverworst 
-fr droge metworst 
-& droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56 , 9475 PC Midlaren 
8 050-4091553 

^ k GRAALMAN 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

> Antiekrestauratie 
> Meubelstoffering 
> Gordijnen 
> Tapijten 
> Meubilering 
> Zonwering 
> Slaap systemen 

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

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 
m 050-4091297 

http://www.campinqachterdehoven.nl
http://www.qroninqenloopt.nl
mailto:r.kroeze@planet.nl


Dorpsfeest-
commissie 

Vliegeren 
Met een vrolijk zonnetje en een fantastische wind om te vliegeren 
werd de vliegerworkshop voor de jeugd van Midlaren een succes. 
Twaalf kinderen uit Midlaren deden mee aan de workshop. Op 
het basismateriaal voor de vlieger mochten ze eerst zelf een mooie 
tekening maken, waarna de vliegers werden opgelaten op het 

grasveld bij de boerderij de Bloemert. De workshop werd gegeven ddor Anne Gispen en 
medewerkers van de "Dutch Kite Symphony" uit Zuidlaren. De vliegers waren simpel maar 

perfect van constructie. 
Zelfs de allerkleinsten 
slaagden erin de vliegers 
in de lucht te houden. 

De "Dutch Kite 
Symphony" verzorgt ook 
de vHegerdemonstratie 
op het Midlaarder 
dorpsfeest. De "Dutch 
Kite Symphony werd in 

2001 uitgenodigd werden door de 
Chinese Kite Association voor een rondtrip door een deel van China 
met daarbij een bezoek en deelname aan een drietal grote vliegerfestivals in Guiyang, Weifang 
en Qing-Dao, een overgetelijke gebeurtenis. Ze hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan 
vele festivals over de hele wereld zoals China, Malaysia, Italië (Cervia), Duitsland, België, 
Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Denemarken, Engeland en 
natuurlijk ook in Nederland. Meer informatie is te vinden op www.dul.chkitesymDhonv.com. 

, 6 ^ ' % 
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Puzzel voor de jeugd. 
Hallo Midlaarder jeugd! De oplossing van de vorige puzzel was eierdopje. 
Jord Geerts heeft de Paaspuzzel goed opgelost en is dit keer de winnaar 
van de Intertoysbon. Dit keer is er aan de kleinere kinderen gedachter is 
voor jullie een mooie kleurplaat uitgezocht.Kinderen t/m 6jaar mogen er 
mee aan de slag,veel plezier. Ik wens jullie allemaal een fijne 
zomervakantie en tot in de herfst. De kleurresultaten kunnen zoals 
gewoonlijk in de bus aan de Groningerstraat 47. Tot ziens allemaal! 
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Juf Geja gaa t De R ieshoek ver la ten . 

Dinsdag 24 juni neemt juf Geja Tiesinga (Hovius) afscheid van 
haa r kleuters en kinderen van De Rieshoek. 

" " O m » ! . * * * * 1 



In 1981 werkte Juf Geja als invalster op het Hovenhoekje en in 1989 werd zij als 
leerkracht benoemd aan De Rieshoek. 
Met het bereiken van de 65e leeftijd stopt zij met werken. 

Ouders van de leerlingen en oudTeerlingen en hun ouders zijn van har te welkom op 
dinsdag 24 juni vanaf 15.30 uur, om onder het genot van een hapje en drankje, 
afscheid van hun juf te nemen. 

A Jk 
Raad het plaatje. 
Op de foto uit het vorige Kabinet is het beeldje te zien dat in de tuin 
staat aan de Esweg 48. Makkelijk te raden was het plaatje niet 
Ingrid Juistenga was de enige met het goede antwooord. Voor haar 
de eeuwige roem! U mag raden waar de nieuwe foto genomen is. 

• 

«' 

Stuur uw oplossing naar Patty Venema Groningerstr. 47 te Midlaren. 
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© Verhuur van zeiboten, motorboten, 
kano's, surfplanken, waterfietsen 

© Privélessen voor zeilen of surfen 

© Surf- of zeilweken in de zomervakantie 
voor de jeugd, in- of extern 

© Verhuur van accommodatie tot max. 52 
personen 

Zeilschool Zuidlaardermeer 
De Bloemert 1 

9475 TG Midlaren 
050-4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 

mmmmw i 

É 
I Het ¡s tijd voor een goede buur. 

Rabobank 

Bouwbedrijf Wtorfo WJclimri 
Zuidlaarderweg 97 

9479 PR Noordlaren 
Tel. / Fax 

050-40-92782 

Party Ships & Trips 
De Bloemert 3 
9475 TG Midlaren 

0 5 0 
4 0 9 5 9 5 0 

PfIPTT SÎ1IPS TPIPS 
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 

partyships.trips^worldonline.nl 
www.partyships-trips.nl 

http://www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl
http://www.partyships-trips.nl
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Opening sportveld Midlaren 
14 juni 
Op 14 juni j.l. werd aan de Tolhuisweg het geheel 
vernieuwde sportveld op een feestelijke manier 
geopend. 
Door de sinds kort opgerichte sportveldcommissie 
was een leuk programma samengesteld, met 's 
middags allerlei activiteiten 
voor de jeugd en 's avonds een 
wijkenvolleybaltoernooi. 
Gelukkig was het de gehele dag 
mooi weer en deed de zon volop 
mee om er een succesvolle dag 

van te maken. 
Om 15.00 uur werd er begonnen met diverse spelletjes voor de jongere en 
wat oudere jeugd. Onder toeziende blik van vele aanwezige ouders werd er volop plezier 
beleefd door de kinderen aan een aantal activiteiten. Het springkussen werd uiteraard een 
groot succes, maar ook aan andere spelletjes werd volop meegedaan. Om 17.00 uur was het 
tijd voor de pannenkoeken, een lekker einde van de middag. 
's Avonds werd het sportveld officieel geopend door de aanwezige wethouder Harm Assies. Hij 
feliciteerde Midlaren met het nieuwe sportveld en complimenteerde dorpsbelangen voor de 

geleverde inspanning om het sportveld nieuw leven in 
te blazen. 
Namens de gemeente overhandigde hij Dorpsbelangen 
2 nieuwe volleyballen. Dorpsbelangen zelf bood de 
sportveldcommissie ook nog twee netten aan voor 
achter beide doeltjes.Daarna werd het sportveld 
officieel geopend door wethouder Assies, die probeerde 
een bal door een gat in een laken te slaan. Vervolgens 
was het tijd voor het volleybaltoernooi. Vier wijken 
hadden uiteindelijk een team op de been gebracht en 

ter plekke kwam er onverwacht nog een 
jeugdteam bij, met de toepasselijke naam "terror 
Jaap". Er was volop strijd in de onderlinge 
wedstrijden en het ging er regelmatig zeer fel 
toe. Maar de sportiviteit stond bovenaan en het 
erg gezellig. Voor een hapje en een drankje was 
gezorgd en daar werd dan ook volop gebruik van 
gemaakt. Na een spannende serie wedstrijden, 
het in de laatste wedstrijd om de eerste en 
tweede plaats. Uiteindelijk trok het team van 't 
Brinkje aan het langste eind tegen 'terror Jaap'. 

De eindstand was als volgt: 

't Brinkje 
'terror Jaap' 
Tolhuisweg 1 
Schutshut 
Tolhuisweg 2 

aan 
was 

ging 

'3£*¿™£&VCi3: 

Het wijkhoofd van 't Brinkje, Rik Timmer, kreeg de wisselbeker 
uitgereikt en beloofde volgend jaar deze beker te gaan verdedigen. 
Het is dus de bedoeling om van dit wijkenvolleybaltoernooi een 
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jaarlijks terugkerend evenement te maken. Hopelijk doen dan ook meer wijken mee om er een 
succes van te maken. In ieder geval was dit een mooie opening van het geheel vernieuwde 
sportveld. De sportveldcommissie gaat de komende tijd nog meer activiteiten organiseren, dus 
houdt de website en brievenbus in de gaten. Een inloop op de zondagmiddag vanaf 16.00 uur 
voor het badminton en tafeltennis wordt nu al georganiseerd en iedereen is dan ook welkom 
om een shuttle of balletje te slaan. 

P.S. Een volleybal om mee te spelen kan gehaald worden op Tolhuisweg 12, onder de carport. 
Wel graag weer terugleggen op dezelfde plaats. 
Cb&eudi»ite¿le*icortomAA¿ie' 

Oft fe*»*5 

Nieuws Groningerstraat 
Freek en Diana Keizer hebben hun woning (de voormalige boerderij van 
Gies Lambers) verkocht aan de familie Boneschansker uit Veendam, een 

<00^ gezin met nog twee jonge kinderen. We zullen vragen of ze zich in een 
komend kabinet willen voorstellen. 
Diana en Freek hebben het huis daarnaast gekocht (bij de oude linde) en zijn er intussen al 
naartoe verhuisd. 

In de woning van Esther en ArendJan Julius is brand in de meterkast ontstaan. De vlammen 
sloegen er plotseling uit. Door kordaat optreden van de buren Gies Lambers en Ronald van 't 
Veen is erger voorkomen. Gies belde de brandweer en Ronald rende met zijn 
brandblusapparaat naar de overkant en ging daarmee de eerste vlammen te lijf. Opvallend 
detail: deze brandblusser had Ronald zelf enige tijd geleden van ArendJan gekregen. Toch 
moest ook de brandweer er nog wel aan te pas komen. Er ontstond behoorlijke schade omdat 
het vuur tussen de plafonds was geslagen. 

Wijknieuws van Het Heiveen 
Enige jaren geleden heeft er in het Kabinet een uitvoerig 
interview gestaan met Olga Boucher, dochter van Philip 
Boucher en Marjan van Albada. 
Olga is onlangs in mei getrouwd met Arjan Alberts, die als 
jurist werkzaam is in Den Haag. Het paar bewoont een 
boerderij in de buurt van Kleve in Duitsland, waar Olga zich 
bezig houdt met het fokken van 

paarden en het t rainen van paarden voor de dressuur. 
Zelf komt Olga ondertussen uit in de hoogste klasse (Grand 
Prix) bij de dressuur met paarden, die ze zelf gefokt heeft en 
traint . 
Voor geïnteresseerden kunnen we de website van Olga en 
Arjan aanbevelen: http://www.lahayastables.eu/ 

12 
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In Memoriam 
Op 8 juni 2008 is Maria Heringa- van der Borgh te Ermelo overleden. Geboren op 26 
oktober te Vlissingen was ze in haar 100ste levensjaar. Ze heeft eerst met haa r m a n en 
later als weduwe jarenlang op het heuveltje aan het Heiveen gewoond. Ze hield van de 
natuur, haar tu in en de mensen om haar heen 
Haar ogen heten haar geleidelijk aan steeds meer in de steek, waardoor ze op een 
gegeven moment niet meer in haar "eend" kon rijden. Toch heeft ze ook vervolgens nog 
tot een paar jaar geleden zelfstandig in haar "paradijsje"gewoond, onder toeziend oog 
van de familie Tinge. Van de rouwkaart , die Albert Heringa ons stuurde, is 
onderstaand gedichtje overgenomen. 

Der Tod ist groß 
Wir sind die Seinen 
Lachenden Munds 
Wenn wir uns mitten im Leben meinen 
Wagt er zu weinen mitten in uns. 

Rainer Maria Rilke. 

Wijknieuws Achteroet 
Klaas Butter is het wijkhoofd van Achteroet, maar heeft zijn functie voor de komende 3 jaar 
moeten neerleggen. Wie zijn "tijdelijke"opvolger wordt is nog niet bekend. We ontvingen 
volgend mailtje van Klaas. Helaas kunnen we de grappige diavoorstelling van een enorme 
graafmachine en een bulldozer niet laten zien. 

Allen, 
Sommige van jullie weten dat ik per 1 juni a.s een baan heb aangenomen voor 3 jaar in Fort 
McMurray, Alberta Canada als mechanical construction engineer lead van een expansie 
project van de oliezanden daar in de buurt. De verwacht periode dat ik daar zit is 3 jaar. 
Tot mijn spijt heb ik nog geen informatie over mijn nieuwe adres daar ter plekke. Mijn e-mail 
adres blijñ onveranderd. Mijn werkadres is ook nog niet bekend. Is een of ander mobiel 
kantoor bij de mijn die groeve die momenteel klaar gemaakt wordt om in gebruik te komen. In 
Q1/Q2 2009 verwacht men de eerst 'oil' uit het zand. 
Om u een beeld te geven over de grootschaligheid van deze oliewinning uit het zand heb ik een 
interessante dia voorstelling bijgevoegd. Dit is een mijn van de concurrent. Shell gebruikt iets 
andere graafmachines. Mijn taak zal zijn bij het begeleiden van de bouw van een ketelhuis en 
pompuis. 
Tzt zal ik wel wat meer gegevens sturen maar u bent welkom om langs te komen. Indien u de 
intentie heeñ om dit in de winter te doen raad ik u aan om wat warme kleding mee te nemen. 
De gemiddelde januarie temperatuur h'gt daar tussen de -27 en -28 graden Celsius. 
Zij die mij een tijd niet gesproken hebben. Nee ik kom niet in een strafkamp terecht agv 

verkeerd handelen. Deze uitdaging kon ik niet laten Eggen. 

Het gaat uw allen goed. 

Klaas Butter 
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Makkelijk zat 

Aj ' t mij vraagt 
makkelijk zat! 
as ' t an mij lag 
Ik zol ' t wel weten 
makkelijk zat! 
Nou moej toch es kieken.... 
makkelijk zat! 
Ik zol dit, ik zol dat, 
allemaol is 't makkelijk zat, 
maor bej zölf an zet 
dan valt't vak om de bliksem niet met. 

Eite Brink 

ss.ü 

Zaacht dwingend 

dizze zummeraovend 
kleurt pastellen de horizon 
tot de naacht 
de roze gloed 
zaacht dwingend votschöf 

de vitrage zweeft 
in stille daans 
as de deur lös giet 
je voetstap wil mien wereld in 
wereld van merelzang, tere nevel 
gefluuster van de linde 

je kunt mij niet vatten 
in mien bestaon 
toch vuul ik je arms urn mij hen 
en daj mij zaacht dwingend vortschoeft 
vort oet mien wereld 
vort van het raom 

Suze Sanders 
Oet: As langs de muren d' aovend slop 

Hierbij geef ik me op voor de Chinese maaltijd op het dorpsfeest van 30 augustus 2008 

naam 

adres 

aantal personen 
!!! graag inleveren vóór 12 juli !!! 
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Geslaagd!!! 
Schooltassen aan vlaggenmasten, gelukkige ouders, 
feestende scholieren is de afgelopen dagen naast het vele 
oranje een opvallend beeld geweest in Nederland. 

Helaas stond de nieuwe lijst met geslaagden nog niet op de 
site van het Dagblad en weten we niet wie er allemaal 
geslaagd zijn in Midlaren. 
Van twee schoolverlaters weten 
we dat wel en dat zijn: 

Anderen, die hier niet vermeld zijn, maar wel geslaagd zijn, 
feliciteren we natuurlijk ook van harte. 

Zernicke College 

Nada Bánk VM&O 
Thomas Kuipers Vtv/O 

42 *¿ 
HUIZENROEK MEDIAREN 
Ter gelegenheid van het dorpsfeest Midlaren op 30 augustus 2008, 
verschijnt een boek met daarin alle huizen van Midlaren met hun 
geschiedenis, 't Geheel wordt geïllustreerd met oude en actuele 
foto's. Achterin het boek komt een dvd met daarop een film over 
Midlaren en 
interviews met bewoners. 

Mocht u belangstelling hebben voor dit boek ( gebonden 170 blz.) en de daarbij behorende dvd 
dan horen wij dat graag. De prijs zal 17,50 bedragen. 

Bel of mail of doe een briefje in de bus bij: 

Trudy Steenhuis 
Groningerstraat 39 
9475 PA Midlaren 
0504092727 
dwsteenhuis<§;xs4all.nl 

of Winy Verdegaal 
Groningerstraat 42 
9475 PB Midlaren 
0504094197 
vrdgl26<i':xs4alLnl 

of doe een briefje in de bus bij 
Trudy Steenhuis 
Groningerstraat 39 

Vermeld uw naam, adres en telefonnummer. 
Tijdens het Dorpsfeest kunt u boek en dvd ophalen. 
Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn dan wordt het boek bezorgd. Beperkte oplage. 
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Brasa # Brasil 
veèizie t,yi|' fevt*w*'i1 

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

Wíj 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. Wíj 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. Groninaerstraat 21 te Midlaren. tel 050 3110515 www.brasadobrasill.nl 
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Univé's waardevolle adviezen 
pakken altijd laag uit 
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het 
Univé-kantoor bij 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)409 6162 
e-mail: 
zuidlarenkjunive.nl 

www.u 

UNWE 
V - / VERZEKERINGEN 1 J 
Daar plukt ú de vruchten van! 

K-DANS 
0504095603 

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

K-DANS dans & theater 
informatie aanmelding 
cursusprogramma 0708 

NIEUW: 
VOOR ALU FIETS REPARATIES 

larneviel 
F I E T S R E P A R A T I E 

znensneur Geheel nakijken + schoonmaken 

NU €25,-
Lindenhof 9 9471 RT Zuidlaren 
Telefoon 06 22 449175 Ina i8.30uur] 

http://zuidlarenkjunive.nl
http://www.u
http://www.k-dans.nl
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Paviljoen 
De Bloemert 

MIDLAREN 
De zomer staat voor de deur! 

: Nog even en de zomer is begonnen. In Paviljoen de Bloemert is dat goed 
ite merken. Veel familie- en bedrijfsfeesten, fietsers die even tot rust 
! komen op het terras en zeilers die snel even langswippen voor een lunch 
¡of diner. Als de zon schijnt, dan is het altijd genieten alsof je vakantie 
I hebt. En vanaf welke plek kunt u dat beter doen, dan vanaf Paviljoen de 
I Bloemert. Immers, het paviljoen is omgeven door een gezellige 
j jachthaven op het nieuwe Landalpark de Bloemert en haar terrassen 
] bieden direct uitzicht op het Zuidlaardermeer. 
| Voor groepen hebben wij leuke arrangementen ontwikkelt, waarbij een 
combinatie wordt gemaakt tussen leuke activiteiten en dineren of 

lunchen. Wat dacht u van een heus Moordiner of boogschieten rondom het paviljoen. Waar u ook voor 
kiest, aan het eind van de dag staan onze medewerkers klaar om u te verwennen met lekkere 
gerechten in een gezellige ambiance, zodat u ontspannen kunt terugkijken op een dag vol 
belevenissen. Op www.uitjesindrenthe.nl vindt u al 
onze groepsarrangementen. 
Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na 
bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht, kunt u ook 
terecht in ons gezellige paviljoen. Kijk voor meer 
informatie en openingstijden op www.hethotel.nl/ 
midlaren of bel 050-4093548. 

Graag tot ziens! 

pft^^a^!3tïi 

RITINIMARA 

Brinkhotel Zuidlaren 
Hotel Hoorveen 
Paviljoen De Bloemert 

Postbus 129 
9470 AC Zuidlaren 

Web: www.hethoteLnl 
Tel.: 050 4093548 
tel.: 050 4091261 
Fax: 050 4096011 

http://www.uitjesindrenthe.nl
http://www.hethotel.nl/
http://www.hethoteLnl

