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Secretariaten wan de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
8 4091422 

Dorpsfeestcommissie (voorlopig) 
8 4091373 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 
a 4031962 

IJsvereniging "Midlaren" 
S 4028808 

Jachtveld "Midlaren" 
S 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
B 4096053 

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

Vrouwensoos 'Midlaren' 
a 0592-272584 

Hr. P. der» Hengst 
Groningerstr. 36 
9475 PB Midlaren 

Hr. W. Geerts 
Tolhuisweg 24a 
9475 PG Midlaren 

Mevr. S. van der Haak 
Entinge 63 
9472 XS Zuidlaren 

Hr. F. Keizer 
Groningerstr. 25 
9475 PA Midlaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 PD Midlaren 

Hr. W. Eefting 
Hofakkers 22 
9471 HB Zuidlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27a 

9486 AK Annen 
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Wijken: 

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

Wijkhoofden: 8 

tijdelijk Dinus Vos 
geen wijkhoofd 
geen wijkhoofd 
Ton Kolkman 
Maya Hoogerheide 
Gies Lamberts 
Rik Timmer 
geen wijkhoofd 
Jan Moesker 
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050-4093527 

050-4095792 
050-4090968 
050-4092365 
050-4090428 

050-4092975 

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

Colofon: 
Redactieleden: 
Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
8 4095973 

Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
8 4094466 

Vacature lid dorpsbelangenbestuur 

Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
8 4092365 

Toon van der I lammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
« 3119680 

Anneke Grootoonk 
Tolhuisweg 12 
9475 PG Midlaren 
S 3094397 

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

Layout: Bouke & Gies 
Illustratie: Patty Venema 

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 wor
den. 
Een abonnement voor niet inwoners 
van Midlaren kost € 5 per jaar, indien 
het blad bezorgd kan worden. Bij ver
zending via de post kost een abonne
ment € 10 per jaar. 
Het 'Midlaarder Kabinet' is een uitga
ve onder verantwoordelijkheid 
van de Vereniging Dorpsbelangen. 

Oud papier 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen*. 
2 januari 
5 en 6 febr. 
5en6rnaart 
2 en 3 april 

Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

15 maart 2010. 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
@hctnet.nl 
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Vcüpwccpij 

De feestdagen zijn in aantocht. Tijd voor een 
nieuwe aflevering van het Kabinet, met nieuws 
en achtergronden uit het dorp. Bijvoorbeeld van 
de ijsclub waarvan de leden onlangs bij elkaar 
zijn geweest. Door de succesvolle toertocht op 
het Zuidlaardermeer begin dit jaar staat de club 
er financieel weer beter voor. Goed nieuws is dat 
over de plannen voor een opslagruimte op het 
sportveld de leden zich hebben uitgesproken om 
samen met de sportveldcommissie iets neer te 
zetten waar we als dorp blij mee kunnen zijn. 
Een leuk initiatiefis dat op maandag 28 decem
ber de IJsvereniging een gratis uitstapje organi
seert naar de kunstijsbaan in Groningen. Zie de 
oproep verderop. 

Dik 20 jaar terug voerde toneelvereniging Tomi 
in Sprookjeshof een klucht op die de spelers van 
toen nog altijd één van de mooiste stukken vin
den die ze opgevoerd hebben. Goede reden om 
dit stuk binnenkort opnieuw op de planken te 
brengen, zij het grotendeels in een andere bezet
ting (zie agenda). 

In de najaarsvergadering van de vereniging 
dorpsbelangen ging het over de plannen om een 
gastransportleiding door de Vijftig Bunder aan te 
leggen. Dorpsbelangen heeft hiertegen bezwaar 
gemaakt. Het aantal mogelijke tracés is uitge
breid tot drie en het voorkeurtracé volgt nu de 
bestaande Gasunie gasleiding, iets ten zuiden van 
het voormalige armenhuis. Zie het verslag in dit 
nummer. 

Nog maar eenjaar terug maakte het nieuwe fiets
pad over de Drentse Aa de tongen flink los.Voor-
en tegenstanders roerden zich stevig. In dit num
mer een informatief stuk over het gebruik van het 
pad. Er wordt op flinke schaal op het pad ge
fietst, gejogd en gewandeld, zoveel is zeker. Het 
voorziet dus in een behoefte. Keerzijde is de prijs 
die de natuur betaalt. Met name loslopende hon
den (7% van de viervoeters is aangelijnd!) zor
gen voor onrust en afname van vogel- en reeën-
stand, met dank aan hun baasjes. 

Wie vanaf Zuidlaren het dorp binnenkomt ziet 
het meteen: zandbulten achterin de weilanden 
tegen het Zuidlaarder meer. Daar wordt gewerkt 
aan een metamorfose van het landschap. Wie zelf 
een kijkje wil nemen moet naar de nieuwjaarsre

ceptie van de Dorpsfeestcommissie komen. Verderop 
een interview over de nieuwe natte natuur die daar in 
de maak is. 

Prettige kerstdagen toegewenst en alvast de beste 
wensen voor 2010. 

Toon van der Hammen 
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Agenda 

Maandag 28 december : Kunstijsbaan Kardinge. 

Zondag 10 januari : 13.30 uur Nieuwjaarsvisite met 
wandeling "Van Bon landen" 
Laarzen meenemen. 

Zaterdag 20 februari : Uitvoering T O M I 
Sprookjeshof Zuidlaren 
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Dorpsfeest

commissie 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2010 

Ook dit jaar organiseert de dorpsfeestcommissie 
weer een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Mid
laarders. 
Wij willen u daarom uitnodigen op : 

10 januari 2010. 
Dit jaar zal deze gehouden worden in : 

Brasa do Brasil. 

WIE O WIE??? 

Weet waar de notulen en jaarverslagen kunnen 
zijn van de IJsvereniging van Midlaren van vóór 
de tweede wereldoorlog?? 
Of misschien weetje iemand die het kan weten?! 
Deze verslagen missen nog en het zou natuurlijk 
heel mooi zijn om het geheel compleet te krijgen 
vanaf 1917!! 
Graag informatie doorgeven aan Freek Keizer of 
Michiel Kanon mie nic(g),kpnplanet.nl 

Het programma zal beginnen om 13.30 uur: 

- We nemen eerst even de tijd om iedereen een ge
lukkig Nieuwjaar te wensen 
• Om 14.00 uur starten we met een wandeling 

o.l.v. Freek Keizer langs de "van Bonlan-
den". Goede (waterdichte) schoenen of laar
zen worden aangeraden. 

• Om 15.30 beginnen we met de fotoquiz 

Na de uitslag van de fotoquiz is er de gelegenheid 
om na te praten en gezellig te blijven hangen tot 
18.00 uur. 
Voor de drankjes hebben we dit jaar een andere 
regeling, ledereen koopt een abonnementje van 10 
euro waarna er vrij gebruik gemaakt mag worden 
van de bar tot 18.00 uur. 

We hopen weer op een mooie dag met 
veel Midlaarders!! 

(Sebtrfjt 

Reiger 

As een beeld van Stien 
stiet tussen 't riet 
de grote grieze veugel 
zó verleuren 
an 't bevreuren 
water 
dat ik later 
die ienzaamheid 
blief vulen. 

Bonnie Veendorp 

Namens de dorpsfeestcommissie, 
Tot dan! 
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Even voorstellen. 

Alweer twee Kabinetten geleden werd er ge
vraagd om een nieuw redactielid voor het Kabi
net. 
Aangezien ik Midlaren een fantastisch mooi dorp 
vind, moet het ook leuk en goed mogelijk zijn 

i daar regelmatig iets over 
te schrijven. 
Ik ben Anneke 
Grootoonk en woon 
aan de Tolhuisweg. 
Ik verken en geniet van 
de omgeving op de fiets 
(naar het werk), hardlo

pend (met Bert), wandelend (met mijn hond), 
skatend (met Lotus), in de kano (in eigen kano 
op het Zuidlaardermeer), schaatsend (op onze 
eigen ijsbaan en vorig jaar ook op het Zuidlaar
dermeer, hoe geweldig!!) en heeeeeeeeeel soms 
langlaufend (ieder jaar hoop ik er weer op! !). 
Kortom, genoeg te zien en te beleven in dit leuke 
dorp om over te schrijven en te fotograferen. 
Maar ik vind dat het Kabinet ook een belangrijke 
(verbindende functie in dit dorp heeft en dat 
moet zo blijven. 

Dus ik heb mij aangemeld maar hoop ook veel 
stukjes van andere inwoners te lezen!! 

Even voorstellen. 

"Wij wilden graag buiten wonen. En het land
schap hier is erg mooi." Vorig jaar hebben ze 
hun plannen werkelijkheid gemaakt en zijn ze 
komen wonen aan de Tolhuisweg nummer 11 : 
Willem en Antoinette Knottenbelt. Echt nieuw 
zijn ze dus niet meer. Het voordeel van een wat 
latere introductie is dat ze meteen uit de doeken 
kunnen doen of wonen in Midlaren ook beant
woordt aan hun verwachtingen. Willem: "In deze 
omgeving ben ik me erg snel thuis gaan voelen. 
Voor Antoinette, tot vrij kort geleden nog inwo
ner van de Randstad, verloopt de gewenning iets 
minder snel. "Soms kan ik me nog wel een beetje 
een emigrant voelen. Maar heerlijk om hier te 
kunnen wandelen met hond Jelle. We wonen hier 
vooral vanwege de plek en de omgeving. " Nog 
een goeie reden om hier te wonen is zoon Jip. 
Hij is dik bevriend met Nathan die schuin tegen
over ze woont. 
Willem is advocaat en houdt kantoor in Assen. 

Antoinette, van huis uit journalist, doet er de bu
reauondersteuning. Ze hebben het allebei duidelijk 
naar hun zin: "We worden steeds dorpser. Het is 
prettig hier in de straat, leuke mensen, niet één be
paald soort, maar juist een grote verscheidenheid. 
Langzaamaan leren we ze kennen. Er is veel initia
tief, zoals met de sportveldcommissie en dorpsbe
langen. Er gebeurt van alles. Wat ook opvalt is dat 
we hier genieten van alle seizoenen. Nog niet zo 
lang geleden konden de winters ons gestolen wor
den. Dat is niet meer zo. We genieten hier van de 
overgang van de seizoenen en de veranderingen in 
de natuur." 

^erátgebrutben 
In Nederland en ook in andere Europese landen zijn 
er twee kerstdagen, op de eerste kerstdag (25 de
cember) geven sommige Nederlanders elkaar kerst
cadeaus, dit is meestal met andere familieleden erbij 
(vaak opa en oma) of gewoon met het gezin. Dit is 
een vrij recente ontwikkeling; veel mensen doen dit 
alleen met Sinterklaas. Naast het traditionele kerst
diner met konijn en andere speciale gerechten, gour
metten Nederlanders ook vaak. Tweede Kerstdag 
wordt gebruikt om op familiebezoek te gaan, of naar 
een woonboulevard of kerstmarkt. 

Christenen en een relatief groot aantal mensen met 
een christelijke achtergrond gaan met kerst naar de 
kerk. De rooms-katholieke Kerk houdt haar belang
rijkste kerkdienst op kerstavond (24 december), de 
protestantse Kerken doen dit tijdens een ochtend
dienst op 25 december. Deze ochtenddienst heeft 
over het algemeen veel aandacht voor de kinderen 
en het zingen van bekende kerstkrakers. Anno 2005 
zijn er ook een aantal protestantse kerken die, in na
volging van de rooms-katholieken, op kerstavond 
een kerstnachtdienst houden. 

Eind 2004 verscheen er een nieuwsbericht dat de 
Nederlandse kerken langzamerhand te klein lijken te 
worden voor het herbergen van de toestroom van 
mensen die met kerst naar de kerk komen. Door de 
ontkerkelijking in Nederland zijn veel van de oude 
kerkgebouwen gesloten, maar het aantal mensen dat 
met kerst een kerkdienst wil bijwonen, lijkt wel min 
of meer gelijk gebleven.als een aantal jaren terug. 
De situatie is zelfs zodanig, dat er anno 2004 mel
ding gemaakt werd van een kerk waar van tevoren 
een loting plaatsvond om de toegang tot de kerst-
dienst. 
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BOUWBEDRIJF 
MARK WIELAND 

Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092782 

^ 

JZBEL^SXJKFSCHOOL 
ZTCDLAAHDBRSIBBR 

va ka vJSém Ä 

bote lAverhiÄ kr, 
zeil t K surf isse IA, 

zeilschool Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 

- ' ' .JUKÜCV^- i 'SS^ 

Het ¡s tijd vooreen goede buur. 

L 

«mi begint-

äeSisitenslottff ooíctHttE Stíurt, 

tistifévaor 

RONDVAARTEN EN B OOTAR RAN CEMENTEN 

OP HET ZUIDLAARDERMEER 

EN HET PATERSWÜLDSE MEER 

party ships 
and trips 
de Bloemert 3 

M iä I aren 

06 51509798 'ïU i D LAARD.ERM E E.R/PAT.LRSWOJ.DSE MíE i 

WWW.PARTYSHIPSTRIPS.NL 

PflPTY SÎ1IPS&JRIPS 
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Nieuws van Dorpsbelangen 
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Bewonersschouw 

De najaarsvergadering van Dorpsbelangen 
werd vooral gebruikt om de bewonersschouw 
voor te bereiden. De schouw houdt in dat enke
le gemeenteambtenaren en bestuursleden van 
Dorpsbelangen plaatsen in het dorp bezoeken 
waar problemen zijn die de gemeente zou kun
nen verhelpen. De gemeente zal dan laten we
ten of en wanneer ze een probleem zal oplos
sen. De schouw vond plaats op 19 november. 
Helaas is het definitieve verslag van dit bezoek 
nog niet ontvangen; zodra dit het geval is, zul
len we een samenvatting op de website publi
ceren. De volgende zaken werden besproken 
en/of bezocht: 

• Voor de straten Tolhuisweg, Schutsweg, 
Huttenweg en Kampen zijn snelheidsbeperken-
de maatregelen gewenst 
• Snoeibeleid: meidoornhagen worden te 
drastisch gesnoeid 
• Snoeien oeverlanden Zuidlaardermeer zo
dat er doorkijkjes over het meer komen 
• Fietspad aanleggen tussen Heiveen en pad 
langs het Hunebed (Noordlaren) 
• Parkeeroverlast op brinkje in de bocht van 
de Groningerstraat sinds veldkeien zijn wegge
haald 
• Wateroverlast Groningerstraat bij Hune
bedpad. 
• Uitzichtbelemmerend verkeersbord op de 
viersprong Groningerstraat/Tolhuisweg ver
plaatsen en verwijzing naar sportveld/ijsbaan 
toevoegen 
• Belijning op de Lageweg/Noordlaarderweg 

• Groenafval in het Kraaienbos. 
• Versteviging kapot gereden bermen op diverse 
plekken 
• Onderhoud Duinweg 
• Veeroosters in fietspad Okkenveen hebben te 
grote ruimte tussen de spijlen 
Onderhoud sloot langs oprijlaan Meerwijk 

Gastransportleiding door Vijftig Bunder 

In het vorige kabinet werd gemeld dat de NAM 
plannen had om een gastransportleiding door Vijf
tig Bunder aan te leggen. Vanwege de schade voor 
archeologie en milieu hebben wij hier in septem
ber bezwaar tegen gemaakt in een overleg van het 
NBEL (nationaal park Drentsche Aa). Via Milieu
defensie kregen we eind-november bericht dat het 
aantal mogelijk trace's is uitgebreid tot drie. Het 
voorkeurtracé volgt nu de bestaande Gasunie gas
leiding, iets ten zuiden van het voormalige armen
huis en dan in oostelijke richting door of langs 
kwekerij Tijdens. Langs dit tracé is begin-
december een verkennend archeologisch onder
zoek uitgevoerd. 

Voorzieningen op het sportveld ¿/r 

We hebben met de sportveldcommis- ^rrr"^ 
sie om de tafel gezeten om te kijken naar hun 
wensen voor meer voorzieningen op het sportveld. 
In eerste instantie ging het om een jeux-de-boules 
baan, een basketbal veldje en een schuilhut. Al 
pratend kwamen we tot het plan om de plaatsing 
van een wat groter gebouwtje na te streven, met 
een binnenruimte van ca 4 x 4 m en een even 
groot afdak ervoor. Dit gebouwtje kan dan ge
bruikt worden om te schuilen, als middelpunt van 
activiteiten op het sportveld , even op het terras te 
zitten, de schaatsen onder te binden, materiaal op 
te slaan, enzovoort. Er is overleg met de IJsvereni
ging geweest over de verdere invulling. We zijn 
nu in contact met de gemeente over de bouwver
gunning en de financiering, want eigen middelen 
hebben we niet. Midlaren is te klein voor een ei
gen dorpshuis maar zo kan het sportveld toch 
meer een plek worden waar we elkaar zo af en toe 
kunnen ontmoeten. We houden u op de hoogte. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen, 

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

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
S 050-4091446 

<2pCé&t¿i¿¿x£;& 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 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 J a 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 

Bert Leegte 
De Tuinderij 
Tolhuisweg 23 
9475 P D Midlaren 
050-40920»» 
e-mail : 
II Leegte@zonnet.nl 

%/k0 
% 

» 

De Tuinderij 

Tuinontwerp 
Aanleg 
Onderhoud 

http://mhbakker.nl
mailto:Leegte@zonnet.nl
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Nieuwe natte natuur in de maak 
i; u 

Het valt meteen op: dikke zandbulten en afgra
vingen achterin de weilanden tegen het Zuid-
laarder meer, links van de Plankensloot. Hier 
wordt hard gewerkt aan een ingrijpende ge
daantewisseling van het landschap. Freek Kei
zer, particulier natuurbeheerder in de dop: 
"Dit is mijn droom. En als ik iets droom, wil ik 
het ook waarmaken." 

In zijn woonkamer hangt een grote inrichting-
schets van wat er komen gaat. Freek legt uit: "Het 
middelste deel van het weiland achterin is het 
laagste, dat wordt moerasland. Door graafmachi
nes worden twee lagunes gegraven, meertjes die 
het moerasland flankeren. Het grootste meer komt 
aan de rechterzijde van de natlanden en zal in het 
voorjaar worden doorgestoken in de richting van 
de Plankensloot, zodat er een open verbinding 
komt met het Zuidlaardermeer. Op het hogere ge
deelte komt halfnatuurlijk grasland. Ook komen er 
twee waterpoelen." Omdat die niet in verbinding 
staan met het meer, zal daar naar verwachting een 
andere biotoop voor planten en dieren ontstaan. 
Aan de flanken van het nieuwe natuurgebied komt 
aan de rechterzijde een iets verhoogd 'duin' en 
aan de linkerkant, grenzend aan Meerwijk, een 
houtwal met bomen. Komend voorjaar, als al het 
grondwerk klaar is en de grond ingeklonken, start 
het inzaaien en komt er aanplant. Ooit komt er 
misschien ook een wandelpad om het hele gebied 
heen. Het bestemmingsplan laat die mogelijkheid 
open, maar de gemeente zal in dat geval voor aan
leg van paden en een brug over de lagune moeten 
zorgen. 

Particulier natuurbeheer 
De plannen voor dit particuliere natuurproject zijn 
niet van vandaag of gisteren. Gies Lamberts, de 

vorige eigenaar van de grond, had al het een en an
der aan voorwerk gedaan. Zijn idee was dat dit ge
bied waardevol is voor natuurontwikkeling. 
Freek: "Mijn vrouw Diane en ik zijn daar verder 
mee gegaan. Ook al heb ik een boerenachtergrond, 
wij kwamen uit een andere wereld. Dit is watje 
noemt een totale omwenteling. Ik heb veel gelezen 
over natuurbeheer; daar ben ik met mijn sportach-
tergrond fanatiek in. Voorwaarde voor een project 
als dit is datje bereid bent om veel overleg te voe
ren met instanties zoals gemeente, provincie en lan
delijke overheden. Dat kost tijd, veel tijd, ook voor 
alle vereiste procedures, het aanvragen van vergun
ningen, enzovoorts." 
Eerste stap was gedaan krijgen dat het gebied on
derdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofd Struc
tuur (EHS). Dat is gelukt. Daardoor wordt de nieu
we natuur onderdeel van een groter geheel. Als be
scherming van natuurwaarden voorop staat, krijgt 
de natuur ook meer kans. "Wat ons voor ogen staat, 
is vernatting van het landschap en een doorbraak 
naar het Zuidlaarder meer. Ons plan sluit bijvoor
beeld aan bij het plan Zuidoevers van de gemeen
te." 
Belangrijke stap in dit project was de inschakeling 
van een op dit gebied gespecialiseerde organisatie. 
De keuze viel op Arcadis, vanwege hun ervaring. 
"Zij hebben diverse onderzoeken uitgevoerd en 
vastgesteld dat onze ideeën zowel landschappelijk, 
archeologisch als ecologisch goed passen hier in 
Midlaren. Daarna hebben ze onze plannen voor de 
aanleg en inrichting verder uitgewerkt en een be
groting gemaakt." 
Eind 2008 is uiteindelijk het fiat afgegeven door 
alle betrokken instanties en overheden en kon de 
aanbesteding starten voor de aannemer. 
Om de ingrijpende omvorming van landschap voor 
elkaar te krijgen, maakt de familie Keizer gebruik 
van diverse overheidspotten. Freek legt uit dat als je 
van weiland moeras of grasland maakt dat soms 
onder water staat, die grond minder waard wordt. 
"Voor die waardedaling krijgen we 80% compensa
tie. Ook voor de inrichting en voor het beheer levert 
de overheid bijdragen in de vorm van subsidie." 
De grondwerkzaamheden zijn afgelopen september 
van start gegaan. 
Boer 
Keizer is naast natuurbeheerder ook boer. "Wij heb
ben hier Schotse Lloogl anders lopen en een flink 
stel Schoonebeker schapen. Behalve dat we probe
ren om de mooiste koe en het beste schaap te fok
ken, levert dat ook wat geld op. Daarom willen we 
dat niet alle weiland achter ons huis 'ten prooi' valt 
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aan de natuur. Een deel houdt zijn agrarische be
stemming en blijft dus wat het is. Dat voorkomt 
dat we met de koeien heen en weer moeten gaan 
schuiven. Voor de natuur geldt dat het vee daar 
gedurende bepaalde periodes niet mag komen. 
Daarnaast zijn ook andere eisen van toepassing, 
zoals op het gebied van bemesting en bemaaiïng. 
Hoeveel koeien en schapen ik hier uiteindelijk 
kan hebben, weet ik nog niet. Die balans zal in 
de praktijk moeten blijken." 
Dat evenwicht kan trouwens ook worden ver
stoord. Op dit moment strijken er dagelijks zo'n 
80 witte ganzen neer op ons land. "Je zit hier 
naast het meer, dus ja, dat heb je. Maar als die 
straks allemaal tegelijk in een poel neerstrijken, 
is het gedaan met de hele biotoop. Vogels als de
ze produceren flinke hoeveelheden vette mest, 
dat gaat de verschraling tegen die we nu juist na
streven. Hoe beheersen we dit, dat is de vraag. 
Natuurbeheer kan betekenen dat we, in overleg 
met de provincie, het aantal ganzen moeten te
rugbrengen tot een beheersbare populatie." 
Keizersgat 

De familie Keizer verwezenlijkt met dit project 
een droom. "Geweldig toch om zo'n uitzicht te 
kunnen creëren en daar elke dag naar te kunnen 
kijken. Als wij iets dromen, willen wij het ook 
waarmaken. Dat zit nou eenmaal in ons karakter. 
Je moetje niet zomaar omver laten blazen, maar 
doorzetten en vechten. Hier heb je een pioniers
geest voor nodig en bereid zijn om risico's te ne
men. De droom die we hier neerzetten is goed 
voor iedereen, voor onszelf, voor Midlaren, maar 
ook voor de toeristen. Onze plannen hebben alle
maal ter inzage gelegen; daar hebben we geen 
reactie op gehad. Onlangs op de vergadering van 
dorpsbelangen, was er wel wat kritiek. Maar je 
kunt nu eenmaal niet iedereen ter wille zijn. 
Sommigen doen bovendien alsof het land van 
hen is. Maar dat is niet zo, het is ons land en wij 
willen er op onze manier op werken. Ik ben een 

man die altijd dingen doet en zich inzet voor de ge
meenschap. Maar als je zelf veel bijdraagt, hoopje 
ook wat terug te krijgen." 
Freek en Diane Keizer zijn ongelooflijk trots op wat 
zij hier aan het realiseren zijn. Ze hebben ook na
men bedacht. "Het land hierachter is generaties lang 
in handen geweest van de familie Van Bon. Gies 
Lamberts is hiervan een nazaat. Daarom leek het 
ons een goed idee om het gebied naar deze familie 
te vernoemen: de Van Bonlanden." 
En die andere naam? Freek Keizer wil graag dat de 
lagune met de verbinding naar het Zuidlaarder meer 
zijn eigen naam gaat dragen: Keizersgat! 
Rondleiding 
Wie benieuwd is hoe de Van Bonlanden er gaan 
uitzien en een kijkje wil nemen moet zeker naar de 
nieuwjaarsreceptie van de Midlaarder feestcommis
sie komen. Die wordt op zondag 10 januari om 
13.30 uur gehouden bij Brasa do Brasil aan de Gro
ningerstraat. Aansluitend is er een rondleiding on
der leiding van Freek Keizer. 

Toon van der Hammen 

Tracts 
le fc>ij (-1 tl~l 
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KLoel v e r s e m a a l t i j d e n b i j u t h u i s b e z o r g d . 
V e r s c h i l l e n d e d i ë t e n m o g e l i j k . D e m a a l t i j d e n z i j n 
e e n v o u d i g t e v e r w a r m e n e n u k u n t e t e n o p d e d o o r u. 
g e w e n s t e t i j d . V o o r € 6^55 h e e f t u e e n m a a l t i j d -+-
v o o r g e r e c h t o f t o e t j e . C j e ï n t e r e s s e e r d : n e e m c o n t a c t o p 
m e t Z o n n e h o f ( 0 5 0 - 5 3 4 6 6 4 4 ) , V o e d i r i g s a d r n i n i s t r a t i e 
o f T r i a s ( 0 5 9 2 - 3 3 8 9 3 8 ) . 
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Univés 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)4096162 
e-mail: 
zuidlaren@unive.nl 

www.unive.nl Daar plukt ú de vruchten van! 

K-DANS 
050-4095603 

www.k-dans.nl 
inlo@k-dans.nl 

K-DANS dans & theater 
ballet jazz modern basis 
streetdance breakdance 
tap spitzen danstheater 
jeugdtheater werkplaats 
educatie opleiding podium 

Nieuw: 
voor al uw fietsreparaties 

arneviel 
fietsreparatie 

seizoensbeurt 
geheel nakijken + schoonmaken 

nu € 25,-
Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren 
telefoon 06 22449175 (na 18.30) 

i l 

mailto:zuidlaren@unive.nl
http://www.unive.nl
http://www.k-dans.nl
mailto:inlo@k-dans.nl
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Het verhaal hieronder werd ons toe
gestuurd door Reinder Lokhorst 

Jeugdherinneringen 

Mijn ouders woonden voor de oorlog in Haren 
[tuindorp] en Glimmen vlak bij de spoorbaan Assen-
Groningen. Ik ben geboren in Midlaren op 1 Januari 
1939 in de boerderij van mijn opa Reinder Lubbers 
aan de Duinweg -Tolhuisweg cl03. Mijn vader 
werkte bij bejaardenhuis Huize Avondlicht in Haren. 
Toen op 10 Mei 1940 de Duitsers binnen vielen,was 
mijn vader gemobiliseerd en gelegerd in Bergen. 
Mijn ouders zijn in de oorlog op last van de Duitsers 
verhuisd naar Midlaren omdat het, door beschietin
gen door de geallieerde vliegtuigen, te gevaarlijk 
werd in Glimmen. 
In Huize Avondlicht waren Duitsers ingekwartierd, 
mijn vader moest voor de kolen gestookte stoomke
tels voor verwarming en eten voor de gegoede be
jaarde bewoners zorgen. Dit heeft hij de hele oorlog 
kunnen blijven doen, zij het onder moeilijke om
standigheden omdat er een spertijd was ingesteld 
door de Duitsers van 's avonds 22.00 uur tot 's mor
gens 07.00 uur en hij toch ook 's nachts op de fiets 
van en naar Haren moest met een ontheffingsbewijs. 
De toenmalige,door de Duitsers aangewezen burge
meester J.Zondag, de opvolger van Roukema, was 
de ingezetenen goed gezind, want hij waarschuwde 
de betrokken personen (onderduikers enz,) wanneer 
er een razzia kwam en ook raadde hij mensen aan 
om minimaal 2 koeien op stal te hebben want dan 
hoefde men niet naar Duitsland om te werken voor 
de Arbeitseinsatz. Wij hadden dus 2 koeien, 1 varken 
en een toom kippen thuis. 
Mijn vader bleef ook na de oorlog bij Huize Avond
licht werken en heeft daar uiteindelijk nog ruim 40 
jaar gewerkt. 

Mijn ouders hebben in Midlaren gewoond in het ver
lengde van de Schutsweg in het laatste huis aan de 
zandweg naar Noordlaren bij het witte huisje op de 
hoek. Hier woonde toen ook kleermaker Posthumus 
en vrouw met twee kinderen Arthur en Eva en later 
de familie J.Splint en Keizer???. Kleermaker Post
humus zat alle dagen op een grote tafel in kleerma
kerszit voor het raam kleren te maken. Meestal was 
dit verstelwerk of zg. kleren keren(=oude mantels of 
costuums binnenstebuiten keren of verstellen). Ik 
heb ook een pakje gehad dat door Posthumus was 
gemaakt van een mantel van mijn moeder in 1943. 
Naast ons woonde een gebogen oud vrouwtje met 

een hoofddoek op waar wij als kind bang voor 
waren omdat ze in het kraaien bos hout sprok
kelde. (=heks) Wij noemden haar "Oali Rot" 
maar ze heette in werkelijkheid Wed. Aaltje 
Rutger - Nijdam en ze woonde onder een dak 
met buurman Luit Davids en familie. 
Er waren toen in Midlaren nog veel neringdoe
ners nl. bakker Jan Harms-; slager Jan Koerts; 
kruidenier Mans Rutgers; snoep Geert en Aal
tje Luiken; galanterieën, garen en brei wol we-
duwvrouw Bruining; fietsenmaker annex taxi 
Piet.v/d Zwaag en timmerman /aannemer Jan 
Hovenkamp. De melk werd geleverd door 
melkboer A. Enting uit Zuidlaren met een drie
wieler- auto, merk Goliath. Petroleum werd 
geleverd door Glas met als bijnaam Pijpje 
Drop. Een groenteboer hadden wij niet nodig 
want wij kweekten alles nog zelf in de tuin. 
De melkboer had zomers veel klanten in de 
zomerhuisjes van de 50 bunder en op Meer
wijk en dan mochten wij hem helpen in ruil 
voor een flesje vanille- of chocolade vla. 
Tevens had J.Vrijen en zijn vrouw Sofie een 
ijs/snoep kioskje bij het tolhuisje en de ge
br. Wolters hadden een transportbedrijf met een 
vrachtauto. 

In de oorlog hadden de Duitsers naast het huis
je van Geert Luiken op de "Bargies" een bun
ker van boomstammen gebouwd en afgedekt 
met plaggen. Deze moest dienen als bescher
ming tegen luchtaanvallen wanneer de Duit
sers op weg waren naar de schietbaan bij de 
Vijftig Bunder. 
Na de oorlog zijn hier in 19477 gemeente wo
ningen gebouwd waarvan wij op de toenmali
ge nummer c74a hebben gewoond. 
Tevens liepen er om Midlaren twee tankgrach-
ten,een aan de noordkant en een aan de zuid
kant, welke gegraven moesten worden door de 
ingezetenen (boeren) en onder toezicht van 
Duitserste werk gestelden, zogenaamde put
jesscheppers uit de provincie Groningen, die 
ook loopgraven moesten graven. Wij hadden 
er ook een paar in de kost thuis uit Oude-
Pekela en 's avonds speelden ze gezellig op de 
accordeon samen met mijn vader achter het 
huis. 
De restanten van de tankgrachten zijn nog te
rug te vinden in de "Vijftig Bunder" in het 
Noordlaarderbos en in het bos bij de Bloemert. 
Bij slagerij J.Koers lag een boomstammen 
brug in de Groningerweg over de tankgracht. 
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Het merendeel van de inwoners van Midlaren was 
boer, zo ook mijn opa en oma Reinder Harm 
Lubbers en Aaltje v/d Molen. Ze hadden drie kin
deren: Aafje, Alie en T ine . Ook opa en oma Ei-
bert.Lokhorst.[oal Egbert ]-Metje v/d Veen waren 
boer, ze hadden 10 kinderen: Aalt, Gij sbert, Ei-
bert [jong overleden] Eibert,Otto, Geesje,Lenie, 
Truida, Aukje en Gerritje. 
De vader van opa Lokhorst was als eikschiller met 
zijn familie vanaf de veluwe (Nunspeet -
Doornspij k ) naar het noorden getrokken omdat 
daar toendertijd nog voldoende eiken hakhout 
aanwezig was. De eikenschil werd verkocht aan 
de leer looierijen in Brabant en de stammetjes 
werden verbrand tot houtskool en verkocht als 
brandstof. 
Opa Lokhorst was ook nog een tijdje in loondienst 
bij de burchtbewoner Van Zwinderen op Meer
wijk, als opzichter in de bosbouw. Mijn vader Ot
to Lokhorst heeft als kleine jongen ooit eens met 
vuur gespeeld waardoor het schuurgedeelte van 
zijn ouderlijk huis is afgebrand. 
Dit heeft hij geweten want iedere keer als er een 
emmer bluswater langskwam,kreeg hij een schop 
onder zijn kont van buurman Folkert Renzies on
der het uiten van de gevleugelde woorden 
"notterdomme doe rotjong". 
Mijn vader is, mede door dit voorval 
(jeugdtrauma) ,zijn hele leven lang doodsbang 
voor vuur en onweer gebleven hetgeen hij ook aan 
zijn kinderen (Reinder-Eppie-Aaldrik-Theo en 
Otto) heeft doorgegeven. Later is als gevolg van 
kortsluiting ook nog een zg.kapschuur met paar-
denstal en kippenhok afgebrand zonder slachtof
fers. Een andere grote brand in Midlaren was in de 
jaren 50 toen de grote boerderij van Jo Hamminga 
aan de Groningerstraat is afgebrand,waarbij veel 

"fliTirSJBMlMlfi v c c ' s omgekomen. 
w M M ^ % . De boerderij van opa 
I g P j W i f ¿$t Lokhorst wordt lot op 

de dag van vandaag 
\ ./ nog bewoond door een 

'*'• ^C<Xw- kleinzoon van hem na-
S^uf meiijk Marcus Lok-

Tevens wil ik hierbij nog vermelden dat de eerste 
officiële prehistorische vondsten, gevonden zijn 
door de schooljeugd van Midlaren in een zandheu
vel naast de Veenhorst aan de Duinweg in dejaren 
50, dus ver voor de vondsten in het Heiveen 
(speerpunten,wagenwiel)en de Romeinse vond
sten bij de Bloemert. Ondergetekende was met 

vier ander vrienden aan het graven in de heuvel 
toen er plotseling een stapeltje "bloempotten" on
deruit gleden. Twee waren kapot en de rest was 
nog compleet. Wij hebben de scherven mee naar 
school genomen en aan Meester Hof laten zien. 
Deze heeft op zijn beurt prof.van Giffen in Gro
ningen gewaarschuwd. Deze is komen kijken en 
wat bleek ... het waren urnen uit de prehistorie. 
Ze liggen nu in het Museum in Assen onder ver
melding van "gevonden door de schooljeugd van 
Midlaren 1953". 
Wij hebben als beloning van Prof.v.Giffen elk een 
reep Kwatta chocolade gekregen 
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Keuterij vervolg: 

We blijven u op de hoogte houden van de ontwik
kelingen rond de keuterij bij het hunebed aan de 
Schutsweg. De redactie heeft geïnformeerd bij de 
huidige eigenaars van de woning, de familie van 
Dam in Haren. De zaak is nog niet helemaal rond, 
maar de verwachting is dat begin januari alle ver
gunningen definitief zijn. Daarna kan met de ver
bouwing worden begonnen. Hoe lang het allemaal 
zal gaan duren kunnen ze nog niet veel van zeg
gen, maar duidelijk is dat het ook voor de familie 
van Dam allemaal wel erg lang duurt. Intussen is 
de stookhut volledig ingestort. We zullen maar 
hopen dat de woning zelf het nog een tijdje vol
houdt. Wie weet is er in het volgende nummer 
meer (positief) nieuws te melden. 

jfiTÏ (&% M 
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De Kabolters en het Karstfeest 
Mouwschoetien (Elf) wol beslist nog denappels heb
ben veur in de open heerd op tweede Kerstdagaovend. 
Boezeroen was der met de drokte van het "good 
doen"de leste daogen niet an toekommen. Dat hij mus 
der tweede Karstdag 's morgens nog op oet. In het 
darp, waor as zij toehölden, waren niet zo veul denne-
bomen. Allent in de buurtschup Benting en dan daor 
achteroet in 't veld was nog zo'n dennebossien. Doar 
stevelde oes ventie op of. Der lag nog een dikke laog 
snei, mor hij was zo licht dat hij der niet deur zakte. 
Der lagen denneappels zat en hij haar al gauw een 
buul vol. Net doe e weerum zul heurde hij gereer oet 
het keuterboerderijgien, dat stoef tegen het bossien an 
lag en waor as Job Subbing woonde met zien vrouw 
en veer kinder. Het gereer kwam van de dele of oet de 
stallen en Boezeroen stun in een paor sprungies veur 
het hoenderloekien urn te heuren wat de reden van het 
verdreef was en urn zoneudig te helpen. Het was een 
kind, een jonkie van een jaor of zes, dat kwaod was 
umdat zien Va net zèegd har dat e gien kaans zag um 
het pad hen de straote sneivrij te maoken. Dat haar 
zien veurnimmen wal wèest, want zij zuiden dizze 
aovend met de hiele femilie hen 't Karstfeest wèest 
hebben. Maor non stun een vèerze op kalven en dat 
scheut maor niet op en hij was een week over tied. 
Job Subbing meuk zich der knap zenuwachtig 
um."Heur es Jan," heurde Boezeroen de boer zeggen, 
"het muit mij wal, maor dat sneischeppen, daor kom 
ik niet meer an toe, want ik kan hier niet vot. En dan 
duur ik je met mekaar niet hen het Karstfeest gaon 
laoten want op het lege pad tussen de Laogies en de 
Harkaampen kuj weitot de hals in de snei zakken. Ie 
bint toch wel al zo groot, daj dat zölf begriepen kunt." 
Maor het jongkien begreep het hielemaol niet of wol 
het niet begriepen en snotterde aal maor: "Ik wil hen 
't Karstfeest en ie hebt het beloofd."Het begreutte 
Boezeroen wal. Op dat ogemblik kwamp de boerin de 
dele op urn te zien, wat der was. Zij kalmeerde het 
jongkien wat en der weur overlegd dat Luuks, de 
aoldste jong van 13 jaor, daolkies hen Nijwening, de 
koenenkwakzalver, mus urn te vraogen of die kom
men wol. En het Karstfeest, ja het was hiel jammer, 
zee de moder tegen klein Jannegien, maor dat kun zo 
echt niet. De snei lag in de lege stukken van het pad 
wal een meter dik, maor zij zul zien of ze 's aovends 
wat cacaomelk klaor maoken kun. Jannegien kal
meerde daordeur al wat, moar hij was met de beslis

sing nog lang niet content en de aander kinder, 
die der ok bij kommen waren, net zo min. Doe 
wus Boezeroen wat hum te doen stun. Hij 
bracht gauw de denappels hen hoes en toen 
vleug e as een dwirrelwind hen Vessien, Boks, 
Hoos en Duffel, zien kameraoden: "Kuj direct 
metkommen hen achter Benting, sneirumen, 't 
pad hen Job Subbing, elk 200 meter, dan biw in 
een paar uur klaor. Schup metnimmen."Dat 
gunk an. Kabolters zegt niet; "dat schikt mij 
nief'of "ik bin zo meu" of "mot de gemiente dat 
niet doen" nee, gewoon direct anpakken. Bin
nen twee uur hadden ze het pad eroet. Doe ze 
weerum hen Kabolterland zuiden, zagen ze nog 
net Luuks Subbing met Nijweming ankommen. 
"Die kunt het mooi bij het Subbingsvolk vertel
len , dan weet die het maor", zee Boezeroen. 
"Nou hoop ik al dat de kinder vanaovend hen 't 
Karstfeest raokt. Wat zeg ie j onges, zuw ok ies 
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gaon kieken, dan kuw zölf zien of ze der bint. 
Urn zeuven uur stunden ze elk achter een boom 
bij de ingang van de kerk. Het leup algedurig an 
met volk, waorvan een groot part kinder. Doe 't 
lopen ophöl scheuven zij stillegies achter de 
kerk in. "Ooöö wat mooi," flusterden ze tegen 

. mekaar. Een hiel hoge karstboom met allemaol 
braandende keersen, zulvern slingers rooie bal
len en engeltieshaor der in. 
Ze keken of de Subbingkinder der waren. Ja 
heur, Vessien zag ze het eerst. Wemeltien, de 
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aoldste die al 14 was, met Rieks en Jannechien. 
Luuks har zeker in hoes moeten blieven met het oog 
op de vèerze. Misschien mus die nog wel hen de vee
arts. Toen de mèensen rustig zaten kwamp der een 
deftige meneer met een lange zwarte jas an. Die höld 
een prevelement maor daor kuj achter in de kerk niet 
veul van verstaon. Maor doe begunde het orgel te 
speulen. Wat was dat mooi, maor wel slim hard, 
vunden de kabolters, het lied "Stille Nachf'paste der 
niet bij. Dat kun beter zungen worden bij het denne-
bossien achter Benting. 
De meneer met de lange jas gunk der weer staon en 
vertelde een hiel verhaal. Ze begrepen alles niet, ma
or het kwam der op dele dat der lang leden argens 
wied vot op eerste Karstdag een poppien geboren 
was. Dat poppien zul laoter alle mèensen gelukkig 
maken en ze redden oet alle zorg en nood. "Een soort 
kabolter dus", prevelde Duffel veur zuk hen. 
Toen het verhaol oet was, mussen de kinder zingen. 
Dat klunk veul mooier as met de groten der bij en het 
orgel speulde nou ok lang zo hard niet. 
Doarnao werden de kinder trakteerd op een kado-
gien. De kabolters kunden nog net zien dat Rieks een 
bouwdeuze kreeg en Jannegien een bromtol. Wemel-
tien een poesiealbum. En elk kind kreeg een boekien. 
Ze waren der stil van. Zoveul mooie dingen tegeliek. 
Nog een keer mussen ze zingen. Non: "De herdertjes 
lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld."Dat 
begrepen ze beter, maor in het darp was maor ien 
scheper en die heufde 's nachts niet in het veld te 
liggen. De Subbingkinder reisden weerum met aan
der volk oet Benting. Een paor jongkerels brachten 
ze hen hoes. "Je va hef nog een hiel wark had an dat 
sneirümen vanmorgen," zee d'iene. "Dat hef oes va 
niet daon,"zee Wemeltien. "Wij vunden 't wel raor, 
maor wij dachten dat de padj onges het daon had
den." Maor dat bleek niet zo te wezen. "Dan zult de 
kabolters het wal daon hebben", zee de aandere be
geleider en daor mussen ze allemaol urn lachen. 

Jan Kuik (uit de bundel "Midwinter in de olde land
schap ") 

Op 2 december j.l. is op 85 jarige leeftijd 
Mevrouw Alie Meisner- Hogenberg. 
overleden: 

A A 
Ratera.. Raad het plaatje. 

Hebt u kunnen raden wat er op de foto in het 
herfstkabinet stond,en waar deze gemaakt is? 
Dit bordje ziet u zitten aan een paal als u de 
Schutsweg naar Zuidlaren loopt.(onverharde 
gedeelte) Veel zoekplezier gewenst met het 
nieuwe plaatje! 
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Hallo Midlaarder 
jeugd! 

• 

HTTP ^ e oplossing van de puz
zel uit het vorige kabinet 
is: Madeira ligt in de At
lantische Oceaan. De in
tertoys bon gaat dit keer 
naar Yorrick Kuipers. 
Gefeliciteerd jij gaf het 

goede antwoord! Hij komt zo snel mogelijk 
naarje toe. 
In dit kabinet vliegen allemaal engelen rond, 
misschien heb je ze al gezien. Je mag ze opzoe
ken. Ze hebben een letter bij zich die samen een 
woord vormen. Heb je het woord gevonden, dan 
kan de oplossing weer in de bus aan de Gronin
gerstraat 47. Een leuke Kerstvakantie gewenst, 
en tot in het nieuwe jaar! 

Groningerstraat: 
$W 

Henk Stel heeft Midlaren inge
ruild voor de stad Groningen . TTT7 
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Verslag evaluatie gebruik (nieuw) 
fietspad Okkenveen 

Het is ongeveer een jaar geleden dat er in het dorp 
en in het Kabinet een discussie plaatsvond over 
het nieuwe fietspad. Voor en tegenstanders lieten 
zich horen. 
Dat het fietspad zou blijven was al een voldongen 
feit. De Gemeente vond de recreatieve waarde van 
het fietspad van groot belang. 
Een groep dorpsbewoners maakte zich zorgen 
over welke gevolgen dit zou hebben voor de na
tuur in het gebied. Ze maakten zich hard voor een 
aantal zaken waardoor het negatieve effect van het 
gebruik van het fietspad voor de natuur, zo be
perkt mogelijk zou kunnen blijven. 
Een deel van deze groep heeft zich inmiddels ge
formeerd in 'Natuurplatform Drentsche Aa'; zij 
zetten zich in voor de natuur rond alle delen van 
de Drentse Aa. 
Het Natuurplatform, aangevuld met betrokken 
vrijwilligers heeft een evaluatieplan opgesteld om 
het effect van het gebruik van het fietspad in kaart 
te brengen. 
De Gemeente heeft toegezegd dit ook te doen 
maar, zoals het lijkt, alleen middels een telappa-
raat. Dat vertelt niets over het gedrag van de ge
bruikers. 

In november zijn de resultaten van de monitoring 
van het gebruik van het fietspad gepresenteerd 
tijdens de Dorpsbelangenvergadering. 
Hieronder een samenvatting van het stuk dat ge
bruikt zal worden om in conclaaf te gaan met di
verse partijen. 
Telling door de Gemeente Tynaarlo: 
Telmethode: automatisch telapparaat 
Van 20 t/m 26 april heeft er aan de kant van het 
Okkenveen een telapparaat gestaan, dat daar op 
verzoek van het Natuurplatform door de gemeente 

was neergezet. 
Daarmee zijn gedurende een week de aantallen pas
santen geteld. 
In totaal kwamen er 1260 passanten langs, gemid
deld 105 passanten per dag 
Er wordt gebruik gemaakt van het fietspad tussen 7 
en 22 uur waarbij de piek rond 13.30 ligt. Het lijkt 
dat er ook bromfietsen van het pad gebruik maken. 
Hiervoor is maandag met ongeveer 20 bromfietsen 
de drukste dag. 

Telling door het Natuurplatform Drentsche Aa: 
Telmethode: turven door vrijwilligers 
Vanaf 26 april 2009 tot aan begin september heb
ben ca 12 vrijwilligers 
van het Natuurplatform Drentsche Aa in totaal ge
durende 38 uur het gebruik van het fietspad Wes-
tertseweg-Okkenveen gemonitord. Dit gebeurde op 
willekeurige dagen en tijdstippen. 

AANTAL UREN 
GETELD: 33 

Parranfen 
(totaal ¡aantal me men) 

Wandelaar? (+ joggen) 

Fíetrerr (+ inorfietien) 

Gemotorveerd (icooten, 
brommen, motoren) 

Scootroobiel of ro trtoe 1 

Overige (rnenwajpntjei, 
ikeelen, anden) 

TOTAAL 
AANTAL 

1446 

104 

1 3.19 

15 

6 

2 

PERCENTACE 
VAN TOTAAL 

100% 

7,2% 

91,2% 

1,0% 

0,4% 

0 , 1 % 

GEMIDDELD 
PER UUR 

38 

l 

Î5 

0,4 

-

-

De manier van voortbewegen: 
Het totaal aantal mensen dat gebruik maakte van 
het fietspad tijdens de 38 uur dat er tellingen wer
den uitgevoerd, was 1446. Dat komt neer op gemid
deld 38 per uur. Het grootste deel daarvan bestond 
uit fietsers (91%). Het aantal wandelaars en joggers 
bedroeg 
7%. Het aantal gemotoriseerde voorbijgangers was 
1%. 
Het soort gebruik: 
Behalve naar de wijze van voortbewegen, is er ook 
gekeken naar het soort gebruik dat er werd gemaakt 
van het fietspad. 
Honden - Zo werden er in deze 38 uur 30 honden 
geteld (±1 per uur), waarvan slechts 7% was aange
lijnd. De rest liep los of zwom in de beek. 
Recreatief gebruik - Een deel van de passanten 
streek ter plekke neer om langs de oever te zitten, te 
picknicken ofte zwemmen (± 7%). Daarbij werd 
(vooral door jongelui) soms veel afval gedumpt. 
Halfvolle pakken ice-tea werden in de struiken ge
gooid, drankblikjes, snoeppapier, sigarettenvloeitjes 
en andere rotzooi slingerde rond. Van de omvang 
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van deze vervuiling konden we geen exact beeld 
vormen, omdat behalve door de vrijwilligers ook 
door andere bezoekers afval bleek te worden opge
ruimd, dat echter niet werd genoteerd. 

Verstoring vogels en wild 
Een klein deel van de mensen wandelde over de 
dijkjes (met name de dijk richting De Poll). Vaak 
met losse honden, wat voor broedvogels en wild 
zeer verstorend werkt. Dit gebeurde met name veel 
in de periode voordat het monitoren begon. Op het 
moment dat onze tellingen startten, had het Na
tuurplatform Drentsche Aa al een bord geplaatst 
met het verzoek de dijk niet te betreden. Gezien de 
reacties die we zagen, heeft dit zeker een remmen
de invloed gehad op het betreden van de dijk. 
Onder dit kopje (Verstoring van dijk en oevers) 
zijn ook de 16 kano's, die tijdens onze teluren pas
seerden meegeteld. 
Geparkeerde auto's - Het aantal mensen dat de 
auto aan de Westertseweg of het Okkenveen par
keerde om vervolgens naar de Drentsche Aa te 
wandelen, viel mee: gemiddeld 1 auto per 
twee uur. 
Conclusies: 
• Het fietspad voldoet, gezien het grote aantal 
fietsers, zeker in een recreatieve behoefte. Met na
me op zon- en feestdagen wordt er zeer druk ge
bruik van gemaakt. Gemiddeld passeren er dan 53 
mensen per uur tegenover 25 per uur op de andere 
dagen. Op mooie zondagen kan dit aantal vlak na 
het middaguur zelfs oplopen tot 150 per uur. 
• Vergeleken met de situatie daarvoor, betekent 
de aanwezigheid van het fietspad een verstoring 
van de plaatselijke flora en fauna en geeft een ver
hoogde druk op het gebied. Op zichzelf zijn fiet
sers het minst schadelijk, doordat hun gedrag ta
melijk voorspelbaar is (ze gaan gewoon op een 
bepaalde afstand voorbij en doen geen onverwach
te dingen), waardoor dieren er aan wennen en het 
verder niet al te verstorend werkt. 
• De aanwezigheid van wandelaars op de dijk en 
loslopende honden, werkt echter wel verstorend. 
Het hele gebied aan weerskanten van de Drentsche 
Aa is daarmee a.h.w. onveilig terrein geworden en 
de rust die er tot dan toe heerste, wordt regelmatig 
verstoord. Niesco Loeröp, die voor Natuurmonu
menten de reeënstand bijhoudt, constateerde dat 
het aantal reeën op de Westert sinds de aanleg van 
het fietspad is gehalveerd. Doordat mensen nu on
gehinderd over de dijk van de Drentsche Aa kun
nen lopen (b.v. vanaf het fietspad naar landgoed de 
Poll en omgekeerd), worden de reeën steeds opge

schrikt in hun rust. Voor een herkauwer als de ree is 
dit heel slecht voor zijn conditie. Ook voor de 
broedvogels in het gebied werkt deze onrust zeer 
verstorend. Met name het gedrag van honden is al
tijd onvoorspelbaar en houdt voor vogels en andere 
dieren een risico in. Dat geeft stress en onrust. 
• Er komen binnenkort nog aanvullende gegevens 
over de vogelstand in het gebied en de ontwikkeling 
van de flora. 
• Het achterlaten van rotzooi is uiteraard onge
wenst en niet goed voor de natuur en milieu. Als 
het blijft liggen lokt dit meer rotzooi uit. 
• Het gebruik van het fietspad door ander verkeer 
dan fietsers veroorzaakt vervuiling en schade. 
De hoeveelheid geparkeerde auto's behoeft geen 
maatregelen 

Vervolg en wensen 
Het Natuurplatform Drentsche Aa gaat de volgende 
wensen neerleggen bij de Gemeente en andere in
stanties die rond het fietspad betrokken zijn 
(Waterschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer) 
• Er moet duidelijkheid komen over wat de regels 
zijn en wie de regels handhaaft. 
• Het wandelen en betreden van de dijken moet 
voorkomen worden door het plaatsen van borden 
en/of hekken 
• Het verminderen van het zwerfafval is een punt 
van aandacht 
• De dorpsbewoners pleiten tevens voor andere 
veeroosters met nauwere spijlen(nu te ver uit el
kaar) 
• Afgestemd maaibeleid van de dijken (alleen 
buiten het broedseizoen maaien!!) 
Handhaving van afwezigheid van bankjes en prul
lenbakken en geen speciale aanleg/vermelding van 
een "Belvédère" (uitzichtpunt)!! 
AG 

Nb Voor wie het volledige verslag wil lezen 
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl 
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Buitenhurs 'de VEENHORST* 
Kans Dlaauboer en Cis Wiggen 

Duinweg 2,9475 PK M¡0LAfi£N 
TeL: 050 4092132 Fon: 050 4092132 

Email: info0vccnhorst.nl 
Website: wvAV.ve-enhorst.nl w n horst 

" 

Elk seizoen de moeite waard 

'de VEENHORST* « een *-iier ren groepsAxorrmtxiBiie 
"M'*{£ roof in prinópo con iMerdttgtvtfblij' vjn lSln-><l3pciioncr\ 
*B««IÂGEHHU6* teen ¿part geleger im meieiQer "etien^oor dac<deel)vertiuuf 

4#ü&ï n 4 l A n 3 5 P«*w«ie»i. H«t b leven» jldripunl «\xx kkw.KltitiG"» <en leTTERSOXENf 
;te*do K<ocnmodatí«s zijn tfotrvo! HvjMichi c-n vin allo gen*aklttn «n moderne 

f.ifthrpitrn vonn+i. I,1<M.II voor h*»: hoiicwi v.in 
-V . un weikb|etnkomaten, reuní« en vakarlie-actlvltcjlen. 

U Heeft « n ieuie j'rt 
íeíf•, gwV+Meliiki* oí vol W«>r wurg ing dfny rxn 

Zuidlaren 

uw partner in doe-het-zelf 

Kerkstraat 7d 
9471 GA Zuidlaren 
4092069 

info@hubozuidlaren.nl 

ám m de Scheve 
water- en hengelsport 

www.descheve.nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 
050-4092946 

De Lanteern is een gezellig, nostalgisch 
bruin Café in Noordlaren, waar u rustig 
een drankje drinkt,eens lekker lunch f 
of dineer?. Zomers een zonnig terras. 

Middenstraat 2 Noordlaren 
www.delanteern.nl 

Eetcafé de Lanteern 
woensdag t/m zondag geopend van 

3.\ 12.00-23.00 uur. 
tel. 050 4029890 
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IJsclub I Verslag van de Algemene Leden-
Í vergadering 2009 van de IJsver

eniging Midlaren 
i Midlaren ¡[ 

De Algemene Ledenvergadering van de IJsvereni
ging Midlaren op dinsdag 8 december is drukker 
bezocht dan jaren het geval geweest is. Misschien 
was de najaren weer flink aangevulde kas de aan
leiding, maar het is waarschijnlijker dat de agenda 
aanleiding voor een aantal dorpsgenoten had gege
ven om acte de présence te geven. 

f 

Gelukkig hebben we weer een jaar met ijs gehad! 
Nog in de kerstvakantie begon een langdurige 
vorstperiode, waardoor ook veel kinderen hebben 
kunnen (leren) schaatsen. Gezamenlijk met onze 
buurverenigingen Noordlaren en Kropswolde heb
ben we op zaterdag 10 en zondag 11 januari de 
toertocht op het Zuidlaardermeer kunnen organise
ren. Het is een groot succes geworden. Ongeveer 
5.500 mensen hebben deelgenomen aan de toer
tocht en naar schatting waren er gedurende het 

weekend in totaal 20.000 mensen op het meer. 

Mede door de toertocht en onze koek-en-zopietent 
is de IJsvereniging financieel in beter vaarwater 
terecht gekomen, wat na de vele magere jaren ook 
wel nodig was. Dat geld willen wij onder andere 
besteden aan een onderkomen op het sportveld 
voor opslag van onze baanveger, priksleeën en 
eventueel baanverlichting. 

Ook de sportveldcommissie heeft plannen om iets 
op het sportveld te doen. Tijdens de ledenvergade
ring stond daarom een opiniërende discussie op de 
agenda om de plannen op elkaar af te stemmen. 
De uitkomst is dat we de intentie hebben om in 
gezamenlijkheid iets op het sportveld neer te zet
ten, waar we als dorp blij mee zijn. Daarover zul
len we de komende tijd verder praten. 

Elders in dit Midlaarder Kabinet staat een oproep 
om u op te geven voor een trip naar de kunstijs
baan in Groningen. De bestuursleden van de IJs
vereniging hebben u tijdens hun contributierondje 
waarschijnlijk om uw e-mailadres gevraagd. Dat 
hebben we gedaan omdat e-mail de snelste manier 
is om u in een vaak korte vorstperiode op de 
hoogte te brengen van activiteiten op de ijsbaan. 
Hebben wij uw e-niailadies nug met eii wilt u ook 
weten wanneer er wat te doen is? Stuur dan even 
een mailtje naar info(o),tettan.nl. 

Wij wensen u een prachtige winter toe met veel 
ijsplezier! 

Oproep IJsbestuur: 

WE GAAN SCHAATSEN!! 

Als we echt niet kunnen schaatsen dit jaar gaan 
we ergens in februari natuurlijk weer naar Bid-
dinghuizenü! 
Om dit seizoen in ieder geval één keer op de 
schaats te hebben gestaan gaan we naar de 
kunstijsbaan Kardinge in Groningen. 
Op maandag 28 december organiseert de IJsvere
niging van Midlaren een gratis uitstapje naar de 
kunstijsbaan voor jong en oud. 
Je kunt je opgeven bij Michiel Kanon: 
mic_nic@kpnplanet.nl 
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AdteèHow» 
Onthaasten doe je in Noordlaren 

Minicamping en Gastenkamers hebben een uitstra
ling van rust en gezelligheid. 

Er liggen mooie fietsroutes voor u klaar 
Als informatiepunt van 30 nieuwe wandelroutes van 

"Groningen Loopt" 
verwelkomen wij u graag met informatie over de 

omgeving en IGeuke arrangementen. 
Familie Kroeze Lageweg 29A 

9479TA Noord laren 
Tel. 050-4093237 

www.campingachterdehoven.nl 
www.groningenloqpt.nl 

r.kroeze@planet.nl 

^^GRAALMAN 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

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

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

Slaserij G.D. l\cer§ 
Ie klas Rund- en varkensslagerij 

en 

*F*2fc OUDERWETSE 
iL ST AMBACHTELIJKE 
< ^ g _ m SLAGERSPRODUKTEN 

•& rolpens " ( L L V ~ } Í E ¿ í ? 
~& bakjes kanensmeer 
•A" bekers rundvet 
"& boerenleverworst 
"& droge metworst 
& droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 
S 050-4091553 

< é É K /¡P> 

• _ ! Jm Bouwbedrijf Wolters 

^WNieuwbouw 

^J>Verbouw 

^Y=^Onderhoud 
Kerkstraat 14 ' 

9479 PK NOORDLAREN 
Burg. J.G.Lagroweg 100 
9761 TD Eelde 

S 050-409 1297 ^ Y M 

Fax. 050 409 1387 3 , 
utiTiUlttbovw 
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'Toneel

vereniging 

m.OM.I. 

Laats te nieuws. 

Eind januari 1989 voerde de Mid
laarder toneelvereniging in café restaurant Sprook
jeshof de klucht Jamaica Rum op. In diezelfde tijd 
zond de NDR regelmatig toneelstukken uit in het 
Plat Duits (Ost Fries) En voornoemde, in het Ost-
fries geschreven, klucht was kort daarvoor nog uit
gezonden. Willem Dijkema, toen voorzitter van de 
toneelvereniging en wonend in Annen, nu uitbater 
van café "t Keerpunt" in Spijkerboor gelegen naast 
zijn ouderlijk huis en de toenmalige regisseur Bart 
Wiersum hebben het stuk in het Gronings vertaald. 
Bart Wiersum was in die tijd conrector van een 
scholengemeenschap in Assen en is na z'n pensi
oen in Zuid-Frankrijk gaan wonen. 
De bezetting destijds was als volgt: 
Teunis Maijer (statuten Teunis), voorzitter van de 
reddingsbrigade van Klaiziel werd gespeeld door 
Jan Moesker, toen een dikke zestiger en inmiddels 
een bijna tachtiger en al lang emigrant in Zuidlaren. 
De rollen van Remmer Hoeksema en Jan Kluiving 
werden vertolkt door Egbert Dijkema (de jongere 
broer van) en Edo Meijer. Zij waren twee leden 
van diezelfde brigade. Ondergetekende (Dinus 
Vos) mocht de rol van Karel Braidlaand, directeur 
van de Rabobank in een naburig dorp, opvoeren en 
was als laatste tot de reddingsvereniging toegetre
den, die elke donderdagavond bij elkaar komt in de, 
via een smalle loopplank te bereiken, loods, waar 
de reddingsboot is ondergebracht. 
Wat er in die loods gebeurt, is voor enkele vrouwen 
een geheimzinnig iets, dat ze heel graag te weten 
willen komen. Die vrouwen waren Anneke Be
rends (de vrouw van Willem Dijkema), die Oaltje 
Diekstrao speelde, de uitbaatster van het café in 
Klaiziel. Johanna Meijer (vrouw van Edo; ze heb
ben nu samen een winkeltje in Bunde en wonen in 
het dorpje Weener) speelde Bertha Hoeksemao, de 
vriendin van Oaltje en de vrouw van Remmer. Ity 
Hoving trad op als Lena Wieringao, goede bekende 
van voornoemde vrouwen en beheerster van het 
postkantoortje in Klaiziel. 
De rol van Greet Alberts (De Groeve) als Heidi 
Fockens was een bijzondere, omdat zij door de 
vrouwen 'ingehuurd' werd om als 'mannelijke' spi
on het geheim van het reddingsstation te ontrafelen. 
Omdat de spelers van toen het nog altijd één van de 
mooiste stukken vinden, die ze opgevoerd hebben, 
heeft de vereniging besloten om 21 jaar later het
zelfde stuk nog een keer op de planken te brengen. 

De rolverdeling is nu als volgt: 
Aoltje Diekstrao—Dina Scheper (was Anneke Be
rends) 
Bertha Hoeksemao - Koosje Auwema-
Dijkema (de zus van)(was Johanna Meijer) 
Lena Wieringao -Ity Hoving (was Ity Hoving) 
Heidi Fockens -Corry de Wit (was Greet Alberts) 
Karel Braidlaand -Willem Eefting (was Dinus Vos) 
Remmer Hoeksemao -Dinus Vos (was Egbert Dijke
ma) 
Teunis Meijer - Reint Ruben (was Jan Moesker) 
Jan Kluiving - Egbert Dijkema (was Edo Meijer) 
De regie is nu, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in 
handen van Wim Dijkema(geen familie van) uit 
Zuidlaren. Verder hebben we assistentie van de to
neelbouwers Rias Kanon en Markus Schans. 

We hebben gelukkig veel donateurs in Midlaren en 
binnenkort komen leden van de vereniging weer 
langs de deur om die gelden te innen. Op vertoon 
van de donateurskaart heeft men dan gratis toegang 
tot de jaarlijkse uitvoering in café-restaurant 
Sprookjeshof op zaterdag 20 februari. 
Zoals gebruikelijk wordt het blijspel ook nog opge
voerd in 't Holthuis in Annen en dit keer niet in Tie-
nelswolde, omdat daar een verbouwing plaatsvindt. 
De repetities verlopen prima, de spelers hebben 
daarbij veel plezier en echt zin om samen met de 
regisseur er een vlotte humoristische voorstelling 
van te maken, die u als toeschouwer nog wel enige 
tijd zal heugen. Deze voorstelling mag u niet missen, 
dus houdt de 20ste februari vrij en geniet die avond 
van rum uit Jamaica (65%, als 't niet meer is!) 
Dinus Vos. 

Mannen van links naar rechts: Egbert Dijkema, Willem 
Eefting, Wim Dijkema en Reint Ruben. 
Vrouwen van links naar rechts: Dina Scheper, Koosje Au-
wema en Corrie de Wit. (Dinus vos ontbreekt, omdat hij de 
foto gemaakt heeft. 
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• •u r." '• ' —-s Column 
Uit het geheime laatje. 

Toen ik in Midlaren kwam wonen zag ik tot mijn 
grote vreugde een heuse ijsbaan (met lamp)! Aan
gezien ik elke winter last heb van de schaatskoorts 
zodra het maar 1 graad vriest, verheugde mij dit 
zeer! 
Ik wilde onmiddellijk lid worden toen ik hoorde 
dat er ook een ijsvereniging was. Dat kostte nog 
enige moeite want er kwam nooit iemand langs de 
deur (of ik was niet thuis) en ik kende niemand uit 
het bestuur. Maar ook dat lukte op zeker moment 
en nu was ik dan eindelijk lid van een IJSVERE
NIGING! ! Dat klinkt best stoer! 
Ik heb al een aantal keren kunnen genieten van het 
schaatsbaantje en ook afgelopen jaar de strobalen 
en koek-en-zopie-vanuit-veekar meegemaakt; 
super!! 
Super ook dat er mensen zijn die dit doen en dat er 
een echt bestuur is dat zich inzet voor vermaak 
van het dorp. 
Alleen de afgelopen weken lijkt het er ineens op 
dat mijn eigen ijsbaanbestuur toch wat meer met 
zichzelf begaan is dan met 'het vermaak van het 
dorp'. Het lijkt wel een prestige kwestie! ! Een 
container moet er komen om spullen op te slaan, 
goed idee!! Maar als die container, waar al een 
vergunning voor klaar blijkt te liggen, inhoudt dat 
er geen gebouwtje voor de zomersporters meer 
kan komen, dan ga ik wel wat twijfelen. Want la
ten we eerlijk zijn, hoe vaak kun je schaatsen en 
hoe vaak kun je tafeltennissen?? 
Ik denk nog eens na over 'mijn bestuur'; zijn dat 
niet alleen maar mannen? Hoe is dat eigenlijk in 
het verleden geweest? Wordt het niet eens tijd dat 
wij in Midlaren ook eens een voorbeeld nemen 
aan Amerika? Het roer om? Een minderheid aan 
top? Vrouwen zorgen voor compromissen! ! 
Omdat mijn schaatskoorts iedere winter weer zal 
oplaaien en omdat ik iedereen in de zomer een 
lekker chill-plekje gun, stel ik het volgende voor: 
We gaan op zoek naar een donkergetinte dame die 
het bestuur van ons ijskluppie komt versterken 
(want de tijd dat donkere mensen niets met schaat
sen hebben is sind Shani Davis ook voorbij!!). 
Om met Gerard Revé te spreken: 
'een man weet veel, maar een 
vrouw begrijpt alles' 

't (H)oorijzertje 

Leuke Website's: 

http://gelkinghe.web-Iog.nl/gelkinghe/2009/07/ 
hunebeddenkeute.html 

http://www.drentsarchitectuurcentrum.nl/ 

http://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl/ 
09_actueel.html 

http://www.noordlaren.eu 

http://www.mybee.nl/ (site voor kinderen) 

• ... 

%-tf/ 

m 
... -, .••.;.-,, \,;..r.>« «̂i 

De redactie van "Het Kabinet" 
wenst iedereen een hele goede 
kerst en een gelukkigen gezond 
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http://gelkinghe.web-Iog.nl/gelkinghe/2009/07/
http://www.drentsarchitectuurcentrum.nl/
http://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl/
http://www.noordlaren.eu
http://www.mybee.nl/
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Hut Co 
Registeraccountants 
B elas tingad vis eux s 

Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor. 
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal ju
rist en zo'n 20 medewerkers. Klein genoeg voor 
een persoonlijke benadering van iedere klant en 
groot genoeg voor een compleet dienstenpakket. 

i int lm-
or uw dage 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detail -
handel, zakelijke 
dienstverleners, ad
viesbureaus, indus
triële bedrijven, 
transporteurs, stich
tingen, vereni-gingen 
en vrije beroepen. 
Van ge-re nom m eerde 
ondernemer tot star
ter. Daarnaast zijn 
we organisaties in de 
non-profit sector en 
particulieren van 
dienst. 
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Vier Kerst aan het Zuidlaardermeer! 
Bent u nog op zoek naar een leuke, gezellige locatie om samen met uw 
familie of vrienden de Kerst te vieren? Wij hebben een leuke suggestie 
voor u. Wat dacht u van het sfeervolle Paviljoen de Bloemert aan het Zuid
laardermeer. Wij bieden u aantrekkelijke kerstarrangementen in een sfeer
volle omgeving. U kunt alvast een kijkje nemen op de website 
www.pavilioendebloemert.nl voor de verschillende Kerstmenu's. 

Ie Kerstdag Grand Buffet 
U bent vanaf 17.30 uur welkom in ons restaurant aan het Zuidlaarder
meer. In een gezellige Kerstsfeer staat er een uitgebreid buffet voor u 
klaar. Mede door de gastvrijheid en enthousiasme van onze medewerkers 

zult u zich zeer welkom voelen en zich te goed kunnen doen 
aan de vele heerlijke koude en warme gerechten. De prijs 
van het Grand Buffet bedraagt € 35,75 per persoon. 

2e Kerstdag brunch én diner! 
Lekker rustig aan doen 's ochtends en het ontbijt en lunch 
combineren? Dat is mogelijk op de 2e kerstdag want dan ser
veren wij een heerlijk brunchbuffet tussen 11.30 en 14.00 
uur. De prijs van het brunchbuffet bedraagt € 24,50 per per
soon. 
Op 2e Kerstavond kunt u genieten van ons programma "Live 
Cooking". In de gezellige ambiance van de Kerst wordt " l ive" 
aan het buffet gekookt door de chef. Daarnaast staat er voor 
u een uitgebreid koud- en warmbuffet klaar. Al met al ingre
diënten om uw Kerst dit jaar extra speciaal te maken. De prijs voor Live Cooking bedraagt € 31,50 
per persoon. 

Kinderen t / m 5 jaar eten gratis mee en kinderen van 6 t /m 12 jaar krijgen 50% kort ing. 

Friday specials 
Net als vorig jaar organiseert 
Paviljoen de Bloemert deze 
winter iedere vri jdagavond de 
Friday Specials, met elke week 
een ander thema. De avonden 
worden omlijst met gezellige 
livemuziek van huisentertainer 
Rob Stoker. 
Kijk voor het complete pro
gramma op: 
www.pavil ioendebloemert.nl. 

Bel 0 5 0 - 4 0 9 3 5 4 8 of 0 5 0 -
4 0 9 1 2 6 1 o m te reserveren 
of s tuu r een emai l naar 
i n f o @ h e t h o t e l . n l 
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Brinkhotel /„mellaren 
Hotel Hooeeveen 
Paviljoen De Bloemert 

. 

Postbus 129 
9470 AC Zuidlaren 

http://www.pavilioendebloemert.nl
http://www.pavilioendebloemert.nl
mailto:info@hethotel.nl

