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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
« 4091422 

Dorpsfeestcommissie (voorlopig) 
® 4091373 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 
» 4031962 

www. loszaand. webkl ik. nl 

IJsvereniging "Midlaren" 
S 4028808 

Jachtveld "Midlaren" 
« 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
S 4096053 

Toneelvereniging T.O.M.I.' 
S 4091490 
www.tomimidlaren.nl 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
« 0592-272584 

Natuurplatform Drentsche Aa 
S 4092837 
www.natuurplatform-drentsche-aa 

Hr. P. den Hengst 
Groningerstraat 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 
Groningerstraat 25 
9475 PA Midlaren 

Hr. N. Loeró'p 
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 27° 
9486 AK Annen 

Hr. Ph. Boucher 
Haasakkers 3 

.ni 9475 PJ Midlaren 

ATareri.net 
E-Mail: info@ midlaren.net 

Wijken: 
Achtcroet 

Heihazen 

Tolhuisweg 1 

Tolhuisweg 2 

Schuts-/Huttenweg 

Groningerstraat 

't Brinkje 

Plankensloot/Meerzicht 

Emigranten 

Wijkhoofden: 
geen wijkhoofd 

geen wijkhoofd 

geen wijkhoofd 

Ton Kolkman 

Maya Hoogerheide 

Gies Lamberts 

Rik Timmer 

Cor Roos 

vacature 

050-4095792 

050-4090968 

050-4092365 

050-4090428 

050-8507589 

Colofon: 
Redactieleden: 
Bouke Klaassens 

Huncbedpad 5 
9475 TN Midlaren 
9 050 409 5973 

Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
8 050 409 4466 

Agnes Boneschansker 
Groningerstraat 27 
9475 PA Midlaren 
S 050 737 0079 

Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
S 050 409 2365 

Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
8 050 3119680 

Anneke Grootoonk 
Tolhuisweg 12 
9475 PG Midlaren 
8 050 309 4397 

Druk PrintProfs 
Rijksstraatweg 131 
9752BD Haren 
8 050-534 33 33 

Layout: Bouke & Gies 
Illustratie: Patty Venema 

De redactie houdt zich het recht voor om 
publicatie van ingezonden brieven te wei
geren, indien deze inhoudelijk van zodani
ge aard blijken te zijn dat men erdoor ge
kwetst 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 Vereni
ging Dorpsbelangen. 
Bankrekening Het Kabinet: 
Gironummer : 5936732 

Oud papier: 2012 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 
6en7apr. 
4 ,5 en 6 mei 
1 ,2 en3 Juni 
6 .7 en 8 Juli 

Zelf brengen bij 
De Bloemert II 

Kopij inleveren voor 
Dorpsfeest nummer: 

13 juni 2012 

bij één van de redac
tieleden! 

Graag inleveren per 
e-mail naar: 

gwlamberts@hetnet.nl 
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Voor u ligt het kersverse voorjaarsnummer van 
het Midlaarder Kabinet, met actuele nieuwtjes uit 
het dorp, nieuws van de verenigingen, achter
gronden, en natuurlijk de agenda. 

Genoeg te kiezen. Zoals het paasvuur op Tweede 
Paasdag, 's avonds om 19.30 uur. We hopen alle
maal dat de bult dit keer wel in de hens gaat en 
niet zoals vorig jaar roemloos wordt afgevoerd. 
Verder de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
van Dorpsbelangen op woensdag 18 april om 
20:00 uur in Paviljoen Meerzicht. Na de pauze 
aandacht voor herinneringen aan oorlog en be
vrijding. Hans Fidder zal hierover aan de hand 
van foto's en filmfragmenten vertellen, met spe
ciale aandacht voor Midlaren. 

In het Jaarverslag van Dorpsbelangen leest u dat 
het bestuur zich afgelopen jaar onder meer heeft 
ingezet voor de voorzieningen op het sportveld, 
zoals plaatsing van een gebouwtje voor de activi
teiten van de Midlaarder verenigingen en de aan
leg van een jeux de boulesbaan. Hulde! 

En dan, beste burgers en buitenlui, staat het Gro
te Dorpsfeest genoteerd voor zaterdag 7 juli. In 
deze dorpskrant wordt alvast een tipje van de 
sluier opgelicht. Meer informatie verderop in de
ze krant. 

In deze aflevering van het Kabinet ook een 
beeldverslag van Koning Winter op het ijs. 
Nieuw is de rubriek 'De krant van vroeger' met 
vier krantenartikelen over plannen voor een 
luchthaven in Midlaren. Bron is de internetsite 
van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, 
met onuitputtelijk veel informatie afkomstig uit 
historische kranten, ook over dit dorp. 

Verder ook Nieuws van de Vrouwensoos met een 
huiveringwekkend persoonlijk verhaal van me
vrouw Taghvaei, een Iraanse, die na eindeloze 
pesterijen en intimidatie door de Iraanse macht
hebbers, haar land ontvluchtte en in Nederland 
terecht is gekomen. 

Voor nu, fijne feestdagen. 

De redactie van het Midlaarder Kabinet 

s Avonds voor h 
hoor ik de bosuil 
Hoor maar! 

het is voorjaar! 

6 april Kroegavond Midlaren Meerzicht 

17.00 u 

7 april Hout brengen Paasvuur 10.00 -16.00 

9 april Paasvuur 19.30 uur Esweg 
18 april 20:00 uur Algemene ledenvergadering 

Dorpsbelangen in Paviljoen Meer
zicht. 

30 april Koninginnedag 

4 mei Kroegavond Midlaren Meerzicht 
17.00 u 

30 mei Laatste dag opgave Zonnebloem 
wed strijd 

17 juni Volleybal toernooi en voetbal kijken 

23 en 24 Open Tuinen Groei en Bloei 
juni 

7 juli Dorpsfeest Midlaren 

8 juli Kunst en tuinenroute Midlaren 
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Buhtenhuk "de VEENHORST* 
Haití Blaacaboer en Cis Wig§erJ 

Dvïmwg 2, W S PK NMKAKiN 
I,; 0S04092 ! 32 Fax; 050 4092132 

f-mall: infoöwenhorstnl 
Website: vww.veÊnhôrst.rtl 

H ! I T ï K 
nhorst 

Elk seizoen de moeite waard 

*tk VIÊNHUftSt" ñ een asterren gproepyKoxrcnadclie 
vOor in prinöpo een meer riiagi verblijf van 1S tfn Ai pcrioner*. 
~ IflS* i e*n apirt ge-leger zaai met *»ger ?eff*n voor daeideeljvefihuut 

II» 4 lArt 35 peas***», Het ¡> lewfti*l*t|Xiii( nxw i,k»t>il»*1ei« *« tETTERSOXENf 
«*>»ft*vdç «ctotsnmçdaiti*« zijn f ffs*vç»l ln<gteridrit t-n van all« gomakkon en *m^¡ • ¡i• 

1¡Kiliaflitt>n voonriw. htsoal »0* hM hoiioín var» 
uw wwkbljwiEnkamatcn, reünies en vakarMtie-activltealen. 

U tieeft. een ICUïC uit 
*6lfv fliMNNfïieiiik^ ei wlkMlHj* weritüging dow CBD, 

Zuidlaren 

Uw partner in doe-het-zelf 

Kerkstraat 7d 
9471 GA Zuidlaren 
4092069 

info@hubozuidlaren.nl 

66X1JK 
DOE-HET-ZELF 
VERHUUR 

öe Scheve 
Watersport bedrijf 

www. descheve. nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 
050-4092946 

öe Lanteern is een gezellig, nostalgisch 
bruin Café in Noordlaren, waar u rustig 
een drankje drinkt, eens lekker luncht of 
dineert. Zomers een zonnig terras. 
Middenstraat 2 Noordlaren 
www. delanteern. nl 

Eetcafé de Lanteern 

Woensdag t/m zondag geopend van 
12.00-23.00 uur. 

tel. 050-4029890 
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Dorpsbelangen Midlaren 

JAARVERSLAG OVER 2011 VAN DE VERENIGING 

DORPSBELANGEN MIDLAREN 

In 2011 werd door het bestuur veel tijd gestopt in 
de realisatie van een gebouwtje en andere voorzie
ningen op het sportveld. Daarnaast vroegen ook 
zaken die nog in de planningsfase verkeren, zoals 
de herinrichting van de Groningerstraat en de 
plannen met het Hunzegebied en de Drentsche Aa, 
de nodige aandacht. 

Het sportveld 
Het belangrijkste onderwerp waar Dorpsbelangen 
zich het afgelopen jaar mee heeft bezig gehouden, 
was de realisatie van de voorzieningen op het sport
veld. Dit project hield in de plaatsing van een ge
bouwtje voor de activiteiten van de Midlaarder ver
enigingen en de aanleg van een jeux de boulesbaan. 
Verder is het terrein opgehoogd en geëgaliseerd en 
is de afwatering verbeterd. De ledenvergadering gaf 
op 19 april haar goedkeuring aan het project. Daar
na zijn enkele vrijwilligers in goede samenwerking 
met de gemeente Tynaarlo hiermee aan de slag ge
gaan. Eind mei is het gebouwtje geplaatst en in de 
loop van de zomer zijn de overige voorzieningen 
gerealiseerd. Dank zij de zelfwerkzaamheid is het 
project ruim binnen het beschikbare budget geble
ven. 

Het gebouwtje is eigendom van Dorpsbelan
gen maar staat ter beschikking van alle Midlaarder 
verenigingen. Voor de coördinatie van gebruik en 
onderhoud is er een beheerscommissie met daarin 
vertegenwoordigers van de ijsvereniging, de sport
veldcommissie en dorpsbelangen. Het gebouwtje is 
al officieus in gebruik genomen tijdens de afgelo
pen vorstperiode en bleek een grote aanwinst voor 
het dorp te zijn! 

Overige zaken 
Het plan van de gemeente om de Groningerstraat 
opnieuw in te richten, is nog niet opgestart in 2011. 
Doel van het project is om het verkeer te stimuleren 
zich te houden aan de 30-km regel. Uit metingen 
bleek dat er nu veel te hard gereden wordt: person
enauto's gemiddeld 47 km/u. De herinrichting 
hangt samen met de vervanging van het riool onder 
de Groningerstraat, maar dit blijkt ingewikkelder te 
zijn dan aanvankelijk gedacht werd, vandaar de 
vertraging. 

Ook het plan om het Hunzedal ten zuiden van 

het Zuidlaardermeer in natuurgebied om te zetten, 
boekte weinig voortgang. De plannen worden regel
matig veranderd. Dorpsbelangen houdt de vinger aan 
de pols, o.a. doordat we deelnemen aan het overleg 
in de deelgebiedscommissie. 

Dorpsbelangen heeft ook contacten met de 
werkgroep 'Van Duinweg tot Beekdal', die er naar 
streeft het Drentsche Aa gebied aantrekkelijker te 
maken. Een aspect is het autoluw maken van het ge
bied, b.v. door de aanleg van een parkeerplaats bui
ten het gebied. Zodra de plannen in een beslissende 
fase komen, zal Dorpsbelangen ze voorleggen aan de 
Midlaarders om te peilen wat men hier van vindt. 

Wat wel werd uitgevoerd is het project 
'Herstel particuliere landschapselementen' van de 
gemeente Tynaarlo en Landschapsbeheer Drenthe. 
Na een presentatie op onze ledenvergadering, maak
ten verschillende Midlaarders gebruik van het aan
trekkelijke aanbod om het groen in hun omgeving 
een face lift te laten ondergaan. 

In 2011 is er geen dorpsschouw geweest omdat 
er geen nieuwe wensen of klachten gesignaleerd wa
ren. Een aantal bestaande verzoeken werd helaas nog 
niet gehonoreerd en blijven dus op onze lijst staan. 
Dit zijn: 
- herplanten van meidoorn langs begin Tolhuisweg 
- fietspad Heiveen richting hunebed Noordlaren 
- snoeien oeverlanden Zuidlaardermeer 

Dorpsbelangen krijgt van de gemeente een be
scheiden budget om activiteiten te steunen die de 
sociale samenhang in het dorp bevorderen; dit heet 
het activiteitenbudget. In 2011 werd hieruit o.a. de 
sportveldcommissie €192.95 , Kunst en tuinroute 
€52.50 een filmvertoning €200- en volley baltoer-
nooi /Koninginnedag €265.- financieel gesteund. 

Verenigingszaken 
Op de jaarvergadering trad Roeleke Ketelaar toe als 
lid van het bestuur en vulde daarmee een bestaande 
vacature. De samenstelling van het bestuur was eind 
2011 als volgt: 
- Mark Pieter Bakker, voorzitter (gekozen in 2009) 
- Pieter den Hengst, secretaris (gekozen in 2007, her
kozen in 2010) 
- Agnes Boneschansker, penningmeester (gekozen in 
2010) 
- Winy Verdegaal (gekozen in 2007, herkozen in 
2010) 
- Roeleke Ketelaar (gekozen in 2011) 

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 
Pieter den Hengst, secretaris 
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BOUWBEDRIJF 
MARK WIELAND 

Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092782 
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zeilschool Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

www.ze i I s c h o o Izu i d I a a r d e rm e er.nl 

Het idee is dat wij bij u in de 
buurt blijven. 
Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen 
nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij 
u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom ondersteunt de Rabobank 
ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is 
tenslotte ook onze buurt. Dat is het idee! 

Benieuwd naar ons idee hierover? 
Ga naar 
www.rabobank.nl/noord-drenthe 

Rabobank. Een bank met ideeën 

www.rabobank.nl/noord-drenthe 

I 
Rabobank 

RONDVAARTEN EN 8O0TARRANGEMENTEN 

OP HET ZUIDLAARDERMEER 

EN HET PATERSWOLDSE MEER 

rm 
'vJUf.V ; - i ' t 

PflPTT SflIPS&JPIPS 

party ships 
and trips 
de Bloemert 3 
Midlaren 
0 6 5 1 5 0 9 7 9 8 z u i D LAA RDE I M I.E. R I P A I EAS W OIDIEM E E R 

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL 

http://www.ze
http://er.nl
http://www.rabobank.nl/noord-drenthe
http://www.partyships-trips.nl
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Dorpsbelangen Midlaren 

Algemene Ledenvergadering 
Dorpsbelangen. 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 
Dorpsbelangen zal worden gehouden op: 

woensdag 18 april a.s. 
om 20:00 uur in Paviljoen Meerzicht. 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 
• Bestuurszaken: notulen, jaarverslagen en be-
stuursverkiezing 
• Actuele zaken in Midlaren 

Herinneringen aan oorlog en bevrijding. Aan de 
hand van foto's en filmfragmenten zal Hans Fid-
der (Historische vereniging Zuidlaren) vertellen 
over gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog in Zuid
laren, met speciale aandacht voor Midlaren 

De definitieve uitnodiging voor deze bijeenkomst 
krijgt u nog in de brievenbus, maar u kunt de da
tum alvast noteren. Wij hopen veel Midlaarders op 
de bijeenkomst te mogen begroeten! 

Dan is er nog het punt van de bladhopen. De ge
meente heeft ons verzocht de Midlaarders te vra
gen in het najaar het bladafval alleen op de daar
voor door de gemeente aangewezen plekken te 
deponeren. Aan de Groningerstraat ging het dit 
jaar duidelijk mis, zoals we allemaal hebben kun
nen zien. In plaats van op het brinkje ontstond er 
een eindje verderop een bladhoop. Eerst was de 
gemeente niet van zins de berg bladeren daar op te 
halen maar heeft dit uiteindelijk toch maar gedaan. 
Dorpsbelangen wil geen rol spelen bij de handha
ving van het gemeentelijke beleid, maar het lijkt 
ons een kleine moeite om aan het verzoek van de 
gemeente gehoor te geven. 

Glasvezel in Midlaren ? 
Regelmatig komt de vraag op of het mogelijk is 
in Midlaren een glasvezelnetwerk te krijgen. Van 
dhr. Kruit (gemeente Tynaarlo) kregen we 
hierover wat informatie. Dhr. Kruit verstrekt de 
aanlegvergunningen, verder is het natuurlijk een 
particuliere zaak van een onderne
mer. Reggefiber (= dochter van KPN) inventari
seert op dit moment de mogelijkheden in de gro
tere dorpen (Zuidlaren, De Groeve). Hoe dat 

gaat kunnen we allemaal in de krant lezen 
(minimaal 30% van de huizen moeten worden 
aangesloten e.d.). Het is nog niet zeker of 
dit uitgevoerd wordt, men kan reageren tot eind-
april. Pas als de aanleg in Zuidlaren doorgaat, ko
men de kleinere dorpen (Midlaren) in aanmerking, 
ook hier wordt uiteraard naar de commerciële haal
baarheid gekeken. Conclusie: voorlopig niet aan 
de orde in ons dorp. 
Namens het bestuur, 
Pieter den Hengst 

Kweekje eigen zonnebloemen! 

Bij het Kabinet ont
vangt u dit keer een 
zakje zonnebloemzaad. 
Wilt u mee doen aan 
de strijd om de hoogste 
zonnebloem in Midla
ren, geeft u dan voor 
30 mei op bij een van 
de bestuursleden van 
Dorpsbelangen ! 

wz 

DE OtrüE VOLKSCtëBftUlKBN SSttW NOC MÜl' MXB.UttV 
GESTORVEN, D» kinderen ¡n '.—Hffi» biüttir» w«5r ce» 

was om ijt JSjrarui ge*u>ite<i to w©¡rti*jj. 

Paasvuur Midlaren 1926 CiieM'* ;>'«'% :4'**m*-. 
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Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

: 

BOUWBEDRIJF M E N N O B A K K E R 
Zui t i igstraat 1 9479 PM Noord laren 

0 5 0 - 4 0 9 5 9 1 8 
www.bouwbedr i j fmhbakker .n l 

betrouwbaar in bouwen 

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

e> t e n , d r ¡ n k o n Sc rm e e 

: i c h t 1 , 9 4 6 5 T A M i d l a r e n , t 0 5 0 4 0 9 0 Î 3 5 

K-DANS 
050-4095603 

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

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

Schoonmaken en renoveren 
van rieten daken. 

^ Bomen verwijderen tussen 
bebouwing. 

**> Snoeiwerk op hoogte. 

" DE STOBBE " 
Dick Frijters 
Duinweg 9 
9475 PK Midlaren 
Tel. 050 4090827 
Mob.06-57954934 

http://www.bouwbedrijfmhbakker.nl
http://www.k-dans.nl
mailto:info@k-dans.nl
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Dorpsfeest 

commissie 

Paasvuur 2012 
Ook dit jaar organiseert de dorpsfeestcommissie weer het paasvuur van 
Midlaren. 
We zullen het paasvuur op maandag 9 april om 19.30 uur op het 
weiland aan de Eswea ontsteken. 

Er zal een tent aanwezig zijn waar we de nodige drankjes en snacks zullen verkopen en voor de kin
deren zullen er vuurkorven zijn waarboven ze broodjes kunnen bakken.(vuurkorven zijn vanaf 19.00 
aan) 

We hebben voor het inleveren van het hout twee dagen gepland: 
Zaterdag 31 maart van 10.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag 7 april van 10.00 tot 16.00 uur 

Buiten deze dagen zal het terrein afgesloten zijn en ¡s er geen mogelijkheid om hout ¡n te leveren. 

Wat njet op het paasvuur mag: 
Geschilderd of behandeld hout 
Stobben 

Wat wei op het paasvuur mag: 
onbehandeld hout 
snoeiafval 
takken, stammen enz. 

De kosten voor het inleveren van het hout zijn: 
Kleine kar 4 euro 
Grote kar 7.50 euro 
Erg grote kar 10 euro 

Denk aan de kleding van de kinderen i.v.m. vonken en hitte! Nvlon of polyester is zéér 
gevaarlijk! 

De opbrengst van het paasvuur is bestemd voor het dorpsfeest, dat dit jaar op 7 juli zal plaats vin
den. 
We hopen op mooi weer en een goede opkomst. 

Namens de dorpsfeestcommissie wensen we jullie alvast een vrolijk Pasen! 

VetkundXgheid/ wiet víbíe/ 

MCäSäNDER OVERDUIN.. 
bed r i j f s rrtVk e la a r s b v 

Zuidé(park;25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen. 
j<: ;teièfobn"(05b) 311 66 eé, Telefax (050) 3f3 30 90 ,;•"• 

www.overdulncasander.nl, E-Mail: info@overdulricasander.nl 

IVM'BOG 

http://www.overdulncasander.nl
mailto:info@overdulricasander.nl
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Dorpsfeest

commissie 

Oproepen van de 
dorpsfeestcommissie: 

Toetjesmakers gezocht! 

Een aantal wijken hebben de opdracht gekregen om 
een deel van de gezamenlijke maaltijd die we wil
len gaan neer zetten op het dorpsfeest van 7 juli te 
bereiden. Voor het nagerecht zoeken we nog men
sen die het leuk vinden om samen iets lekkers te 
verzinnen en dit te gaan maken. Hiervoor stellen 
wij een budget beschikbaar. 
Vrijwilligers kunnen zichzelf opgeven bij één van 
de commissieleden of per email aan 
aan dorpsfeestl2@gmail.com. 

Creativiteit gevraagd! 

Voor de Midlaarder kalender, die we willen gaan 
maken, vragen we jullie naar een mooi beeld van of 
over Midlaren. Een beeld kan een foto, een tekst of 
een kunstwerk zijn zolang de uiteindelijke inzen
ding maar 2d is en op de kalender gedrukt kan wor
den. 
Enkele voorbeelden ter inspiratie: Een oude foto, 
een nieuwe foto, gedicht, schilderij etc. 
Uit alle inzendingen kiezen de dorpsfeestcommis-
sieleden de mooiste tfU om de uiteindelijke kalender 
mee vorm te geve 
poseerd worden tij 
De inzendingen, 
ingeleverd bij één 
email aan : 
dorpsfeestl2@ 

Vermeld bij uw ihzen̂ d 
De titel van liet beel 
De maand ¿van uw keuz 
Uw naam en adres 

De uitfBrste inlev 

I worden 
mrnisst 

o m 

/ 

Vorig jaar op 3 juli was er 
in Midlaren voor het eerst 
een eigen Kunst en Tuin-
route. 
En dat was een groot suc
ces ondanks dat we er zelf 
weinig ruchtbaarheid aan 
gegeven hadden. 
Reden om een werkgroep 
op te zetten om het dit jaar 
weer vorm te geven en te 
kijken of het een jaarlijks 
terugkerend festijn zou 

kunnen/moeten worden. Marjan Kooiman, Joke de 
Vries, Rik Timmer, Gea Koopman en Anneke 
Grootoonk zitten in de werkgroep en zijn al drie 
keer bijeen geweest voor de volgende editie op 

8 juli van 13.00 -17.00 uur. 
We hebben zelfs een pakkende naam bedacht om
dat een beetje Kunstroute dat natuurlijk wel heeft. 
'KeiklMidlaren ' geeft een goede relatie weer met 
de 'Keien' en 'Eiken' in ons dorp die symbool 
staan voor de prachtige natuur waarin wij wonen. 
En natuurlijk geeft het fonetisch de relatie aan met 
dat er wat te kijken valt, prachtige tuinen en fraaie 
kunst! 

Aan de koffietafel op zaterdagochtend ontstaan de 
meest creatieve ideeën. Zo willen we dit jaar ook 
iets met gedichten/teksten doen en daar gaan we de 
kinderen uit Midlaren bij betrekken. Er zal een 
workshop komen waarin de oudere kinderen ge
dichtjes (Haiku's) mogen maken die betrekking 
hebben op de natuur. Met de jongere kinderen gaan 
we kunstwerken maken van natuurlijke materialen 
in de omgeving zelf, zogenaamde ArtLand. 
Ook muziek is een vorm van kunst die eigenlijk 
niet mag ontbreken. Dus bespeel je een instrument 
of zing je, geef je dan op voor een solo-optreden of 
voor een gelegenheidsbandje (er zijn al 2 enthousi
astelingen die meedoen)! 
En natuurlijk zijn er de tuinen en kunstwerken die 
langs de route bekeken kunnen worden. Ook daar 
kunt u zich nog voor opgeven. 
Om meer body en herkenbaarheid te geven aan het 
geheel, hebben we subsidie aangevraagd bij de Ra
bobank. 
We hopen op een prachtige Keikdag in Midlaren! 

AG 
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'Massage is aangenaam en goed voor iedereen" 

Esther Vos waagt de sprong in 
het diepe en is als zelfstandig 
ondernemer gestart met een 
eigen massagesalon. Ze legt uit 
hoe ze op het idee kwam, wat 
haar drijft en wat ze zoal te bie
den heeft. 

Om wat voor massage gaat het? 
De doe voetreflexmassage, gezichts- en hoofdmassa
ge. Nek, schouders en armen komen bij de gezichts-
en hoofdmassage ook aan bod. De heb hiervoor geko
zen omdat dit in mijn beleving de meest ontspannen
de behandelingen zijn. Massage en diepe ontspan
ning werken helend voor het lichaam. Het stimuleert 
het zelfgenezend vermogen en brengt je lichaam en 
geest in balans. En dat geeft een erg prettig gevoel, 
zo weet ik uit ervaring. 
Mijn filosofie is dat regelmatige massage een beetje 
oneerbiedig gezegd een onderhoudsbeurt is van li
chaam en geest. Het houdt je gezond en in balans. 
Vooral het gevoel van diepe ontspanning werkt he
lend. Dat gevoel probeer ik bij klanten te bereiken. 

Waarom ben ik dit gaan doen? 
Eigenlijk bracht het zelfbedieningsterras dat we bij 
huis hebben mij op het idee. De vond het heerlijk om 
te lezen dat mensen zo genoten van het terras en de 
plek. Dat ik zo veel mensen met zoiets eenvoudigs 
een plezier kan doen. En begon na te denken over 
andere dingen die ik bij huis kan doen en waarmee 
ik meer mensen kan laten genieten van deze plek. 
Ook omdat mij dat vrijheid in mijn werk geeft en de 
mogelijkheid om mijn eigen stempel op zaken te 
drukken. Ineens had ik een folder over voetmassage 
in de hand op de Bijenmarkt in Zuidlaren en het idee 
van de voetmassage was geboren. 
Massage is voor mij een geheel nieuw terrein. De 
vind het fijn dat ik mensen daarmee een heerlijk ge
voel kan bezorgen. En geniet van de dankbaarheid 
die ik daarvoor terug krijg. 

Wanneer ben ik ermee begonnen? 
Begin februari heb ik de halfjaarlijkse opleiding 
voetreflexologie aan de Dutch Bodywork Academy 
met succes afgerond. In dat halfjaar volgde ik ook 
verschillende workshops voor gezichtsmassage, 
hoofdmassage en nek/ schoudermassage. Gedurende 
het afgelopen half jaar heb ik veel geoefend op 
vrienden en ook op de bestuursleden van de IJsvere
niging Midlaren. Zo kon ik mijn vaardigheden ver

beteren. Aan proefpersonen geen gebrek. Eén van 
hen verzuchtte: „O, dit wil ik wel elke dag." Wie 
wil weten hoe anderen mijn massage ervaren, vraag 
gerust aan de bestuurders van de Usvereniging -
Freek Keizer, Rias of Michiel Kanon. 
Inmiddels ben ik voor het 'echie' begonnen en heb 
ik met twee klanten een afspraak staan. 

Waar hou ik praktijk? 
Het oude voorhuis van ons boerderijtje heb ik om
getoverd tot massagesalon. De werk onder de naam 
'Vos massage'. Op mijn website vind je foto's van 
de salon. Het lijkt me ook wel wat om bij mooi 
weer mijn massagetafel in de tuin op te stellen en 
daar een massage te geven. 
De heb een bedrijf gevraagd een logo, visitekaartjes, 
folders en een website te maken. Het logo en de 
visitekaartjes zijn klaar (zie advertentie elders in 
Het Kabinet). Nu wordt de laatste hand aan de 
website gelegd. Daarna storten we ons op het ma
ken van een folder. 

Wie zijn de doelgroepen? 
Eigenlijk richt ik me op iedereen die zijn welbevin
den belangrijk vindt en daar ook tijd en geld aan 
wil besteden. Bijvoorbeeld mensen die bekend zijn 
met massages en zich er graag mee willen laten 
verwennen. Of degenen die onbekend zijn met 
massage, maar eens zouden willen ervaren hoe het 
is. Maar ook zij die zo'n druk leven hebben dat ze 
een ontspanningsmassage echt nodig hebben om bij 
te tanken. Of als je klachten hebt en massage ver
lichting kan brengen. Eigenlijk is het aangenaam en 
goed voor iedereen, van jong tot oud. 

Wie behoefte heeft of interesse kan altijd bellen (06 
-38236691) of mailen. Het tarief bedraagt € 20 voor 
een half uur en € 35 voor een heel uur. De eerste 
keer geldt een kennismakingskorting van 50%. Op 
mijn website www.vos-massage.nl is meer infor
matie te vinden. 

Esther Vos 

^ # V Q S 
MASSAGE 

Esther Vos 
Haasakkers 2 

9475 PJ Midlaren 

06 38 23 66 91 

www.vos-massage.nl 

contact@vos-massage.nl 

Twitter @VosEsther 
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Sportveld commissie 
Op zondag i r juni rond een uur of 4 's middags is het weer zover! 

"Kr zal weer worden gestreden om de volleybalbokaal van Midlaren. 
Je kiuitje opgeven nietje (wijk) team bijjoshogenbirk@hetnet.nl 

Volleybaltoernooi 
en 

Voetbalkyken! 
i r juni 2012 EUR02012 

POLAND-UKRAINE 

-.;:;- .-: 

Tijdens het volleyballen kan er lekker gegeten worden van de barbecue (voor eigen kosten) 
zodat we na die tijd met iedereen die dat leuk vindt via een groot scherm de EK-
voetbalwedstrijd Nederland— Portugal kunnen kijken!! (start om 2 0 . 4 5 uur) 
De flyer voor details en opgave valt uiteraard tegen die tijd ook nog in de bus! 

De sportveldcoinmissie 

Ç 
Acteurs en actrices 

gezocht!!! 
We gaan een leuke film maken! 
Daarvoor hebben we acteurs en actrices uit Midlaren 
nodig in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. 

Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel! 
Dus we nodigen alle Midlaarder jongeren uit om met ons te komen brainstormen over de film. 
De eerste bijeenkomst, waarin we samen gaan bedenken wat voor film het wordt, zal op zaterdag 
12 mei om 14.00 uur plaatsvinden. Daarna spreken we met jullie de film en repetitiedata af. 
De première van de film zal plaatsvinden op het dorpsfeest (7juli 2012). 

Je kunt je aanmelden via de mail: info@boerenqeluk.nl 
Of bellen naar Maya Hoogerheide 050-4090968 

We hebben veel aanmeldingen nodig om echt een leuke film te kunnen maken dus geef je op en 
haal ook anderen Midlaarders die je kent over om mee te doen! (ook 

^ÊÊk a | s Je goed bent in monteren van een film) 

il 
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Dorpsfeest Midlaren: 
7 juli 2012 

We hebben een trouwfeest van een nicht van 
ons moeten afzeggen. Jammer , maar het 
viel op zaterdag 7-7-2012! Als Midlaarder 
kunt u dan wel de reden van dat afzeggen be
denken. Het Midlaarder Dorpsfeest staat op 7 
juli 2012 gepland, en daar kan in huize Keizer 
helaas niets meer tussen komen. 
Hoe staat het met uw agenda? 7 en 8 juli is 
toch wel voor u- en onszelf gereserveerd ? Als 
een Dorpsfeest één keer in de vier jaar georga
niseerd wordt, mag je natuurlijk niet ontbre
ken. 

Maar nu even wat feiten over het Dorpsfeest: om 
14.00 uur zal de start van het feest plaatsvinden 
bij de Oude Linde aan de Groningerstraat. Bij 
deze unieke boom zullen we maar liefst 300 jaar 
terug gaan, en vanuit de verre geschiedenis met 
grote "tijdstappen" naar onze huidige tijd gaan. 
Uiteraard gaan we wat markante perioden uit die 
ruim 300 jaar uitbeelden. KOM - ZIE/HOOR -
GENIET! 

Om 15.00 uur zullen we bij de Oude Linde ver
trekken en al lopend richting Hunebedden gaan. 
Over historische plekken gesproken. Om 15.30 
uur zullen we bij de Hunebedden aangekomen 
zijn. De kinderen zullen daar "passende" kleding 
aangemeten krijgen; er zullen mooie foto's ge
maakt gaan worden, en nog vele andere leuke 
dingen, die ik u helaas hier niet wil vertellen. We 
willen het ook wel spannend houden! 

Om ongeveer 16.30 uur zullen we richting sport
veld vertrekken. We verwachten daar dan om 
16.45 uur aan te komen. Voor de jonge jeugd zal 
er een luchtkussen zijn, en voor de anderen zal er 
gezellige, gevarieerde en ondersteunende muziek 
zijn. 
Natuurlijk zal hier ook de gratis barbecue voor 
iedere Midlaarder genuttigd gaan worden. Het is 
echter niet zo maar een barbecue. Een aantal wij
ken zijn benaderd door de Dorpsfeestcom. om 
zaken om de barbecue heen te organiseren. Zo 
gaan er heerlijke salades en soep komen. Er gaat 

gewerkt worden aan een nagerecht. Kortom: de in
wendige Midlaarder mens zal niets te kort komen. 

Na de maaltijd gaan we ons opmaken voor het grote 
muziek- en dansgebeuren. Mogelijk weet de Mid
laarder jeugd ons voortijd nog met een fraaie video
presentatie te verrassen. De Dorpsfeestcom zelf zal 
de kalender, die ter gelegenheid van dit feest ge
maakt is, presenteren. Aan u de uitdaging om met 
uw bijdrage in deze kalender te komen ( zie hiervoor 
o.a. de achterkant van de PAASVUUR 2012 folder). 
Met attractieve muziek verwachten we iedereen tot 
na middernacht in de tent te kunnen vermaken. Als 
het feest om 01.00 uur ten einde is, zullen we weer 
vier jaar moeten sparen en werken voor het feest in 
2016. Uiteraard dan met een nieuwe en frisse feest
commissie. 
Namens de Dorpsfeestcommissie, 

Freek Keizer 

» i i -, 
...., 

Hoog water in Midlaren, 

Het is alweer even geleden (begin januari) maar ook 
in Midlaren stond het water hoog ! Gelukkig woont 
bijna iedereen vrij hoog in ons dorp maar aan de ran
den van het dorp liep het water hoog op. De Drentse 
Aa was behoorlijk buiten haar oevers getreden en het 
nieuwe fietspad moest met zandzakken beschermd 
worden. Ook bij de Bloemert was het oppassen, daar 
stond een dijk op doorbreken. 
Hopelijk heeft iedereen verder droge voeten gehou
den?! 

AG 
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BM^tengoe^ "Achter &e/Hövev\)x 

Nöxyrcttarew 

Mi¥iL^CcMy\p(^\j§'e^^Ga^tevOuMvier}r 

Kamperen logeren genieten 

Net over de grens met Drenthe middenin het prachtige 
oude Gorechtgebied in de prov Groningen staat onze nieuw 
herbouwde boerderij met de gezellige Mini-Camping en 
luxe Gastenkamers. 
De Mini-Camping is natuurlijk aangelegd en niet echt gericht 
op kinderen. 
Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen (geen jaarplaatsen) 

De kamers zijn het gehele jaar geopend 

Bu£teu0oed' "Achter cLe/Hoverí' 
Familie Kroeze Lageweg 29A 

Telefoon :050-4093237 
Mobiel: 06-20615072 

E-mail: info@buitengoed-achterdehoven.nl 
www.buitengoed-achterdehoven.nl 

Tafeltje Dekie 
€ck bil u thuis ! 

rm •tf*** 

JVoel verse maaltijden bij u thuis bezorgd. 
Verschillende diëten mogelijk. De maaltijden zijn 
eenvoudig te verwarmen en u kunt eten op de door u 
gewenste tijd. Voor € 7,20 heeft u een hoofdgerecht. 
Geïnteresseerd: neem contact op met: 
Zonnehof (050-5346644/Voedingsadministratie) 
of Trias (0592-338938). 

Slagerij G.P. I\cer$ 

Ie klas Rund- en varkensslagerij 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

en 

lär rolpens 
•ft bakjes kancnsmeer 
•fr bekers rund vet 
ïV boerenlcvcrworst 
•& droge metworst 
•& droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 

t#. Bouwbedrijf Wolters 

^ W Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK N O O R D L A R E N 

Burg. J.G.Lagroweg 100 

9761 TD Eelde 

9 050-409 1297 
Fax. 050 409 1387 
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INFO TENNISCLUB 
MIDLAREN NOORDLAREN 

De mateco banen worden binnen
kort schoon gespoten, er komt 
een bankje naast de baan, en dan 
kunnen we zeggen dat het tennis-

voorjaar echt is begonnen. De verenigingsmor
gen ( = zaterdag morgen van 10.00 uur tot 
12.00 uur ) zal per 29 maart 2012 over gaan 
naar de verenigingsavond ( = donderdagavond 
van 18.00 uur tot ). Kortom : now is the 
moment ! 
Het jaar 2011 hebben we gebruikt als opstart-
jaar. In dat jaar is gebleken, dat er voldoende 
animo is bij de Mid- en Noordlaarders om dicht 
bij huis te gaan tennissen. De 36 mensen die 
zich in het opstartjaar hadden opgegeven heb
ben als opstartbonus van "De Bloemert" een 
gratis jaar gekregen. Dit jaar moet er echter ge
woon betaald worden. Maar wat is ge
woon ? Persoonlijk denk ik, dat er in Nederland 
geen goedkopere tennisvereniging te vinden is 
dan de onze. Dus daar kan het ook niet aan lig
gen. Het bewijs van het lidmaatschap is het le
denpasje. Dit pasje hoor je altijd bij je te heb
ben als je gaat tennissen. Eventuele zwart ten
nissers kunnen op die manier ook aangesproken 
en verwijderd worden. Ik hoop, dat we dit jaar 
weer vele nieuwe enthousiastelingen mogen 
begroeten als nieuw lid. Ons doel is om de 40 
leden te halen. De zou zeggen : Laat de bal niet 
aan je voorbij gaan ! 

Namens tennisvereniging Mid- en Noordlaren 
Freek Keizer 
U kunt zich aanmelden per e-mail : 
martinesther&Jipnmail.nl 
of Haasakkers 2, 9475 PJ Midlaren 

Oproep aan de wijken zonder 
wijkhoofd. 

Al geruime tijd zijn er een aantal wijken in ons 
dorp die geen wijkhoofd meer hebben. Dit zijn: 
Achteroet, Heihazen en Tolhuisweg 1. 
Graag willen we voor het "Kabinet " wat meer 

contactpunten in de wijk hebben om zo wijk 

nieuws te kunnen plaatsen uit ALLE wijken. 

We doen bij deze een beroep op de wijken weer 

een wijkhoofd aan te wijzen. Voor velen is dit 

dan het aanspreekpunt van de wijk. 

Redactie "Midlaarder Kabinet" 

Zeilen op het Zuidlaardermeer. 

Wij zijn een groep mensen die op zondagmorgen in
formeel een wedstrijdje zeilen op het Zuidlaarder
meer. 
Het lijkt ons leuk om ook dorpsgenoten uit Midlaren 
uit te nodigen hieraan deel te nemen. Ook diegenen 
die niet kunnen zeilen zijn van harte welkom om eens 
te proeven wat (wedstrijd) zeilen inhoudt. 
De wedstrijden ( start 11.00 uur , finish 12.00 uur ) 
vinden plaats gedurende het zeilseizoen ( van april tot 
september m.u.v. de zomervakantie) 
Vooraf om 10.00 uur gezellig koffiedrinken en na af
loop om 12.00 uur een drankje. 

Wie zin en tijd heeft kan zich opgeven bij : Peter van 
den Berg, 050-4090892 of piivandenberg(a),gmail.com 
( ook voor informatie ) 

printprofs.nl 

digitaaldrukken - textieldruk - vlaggen 
banieren - reclameborden - geboortekaarten 
trouwkaarten - rouwdrukwerk - buttons 
stickers - belettering - nabewerking - DTP 
borduren van bedrijfs-, en sportkleding 

Vanaf eind juli 2011 zijn 
wij ook gevestigd aan de 
Burg. J.G. Legro w e g 100a 
TE EELDE - TERREIN BLOEMENVEILING 

Rijksstraatweg 131 te Haren - 050 534 33 33 
www.pr intprofs.n l - info@printprofs.nl 
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Kunst en Tuin 
route 2012 KIIKÎMIDUMN 

Zondag 8 juli 2012 
is de volgende Kunst en Tuinroute in Midlaren. 

Het programma is als volgt: 
Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen een kijkje nemen in de 

tuinen of bij de kunst. Er is een route met alle adressen. 
Om 17.15 uur sluiten we de middag af ¡n de Barn met muziekop-

tredens en een borrel! 

Wilt u uw tuin openstellen, uw kunst tentoonstellen (in eigen huis 
of tuin of bij iemand anders) of een koffie/theeplekje aanbieden, 

geef u dan op voor 14 april! 
Kunt u muziek maken en wilt u deelnemen aan een gelegenheids

bandje of een solo-optreden doen, geef u dan op voor 14 april. 

Voor de Kinderen is er een workshop op zaterdagmiddag 23 juni 

waarbij ze fotograferen en Haiku's (een soort gedichtjes) gaan 

maken of een kunstwerk van natuurlijk materiaal. Je kunt je nu 

alvast opgeven (met leeftijd) of via de brief die je van tevoren nog 

in de bus krijgt! 

Opgave bij Gea Koopman 

gekopkunst@gmail.com 

Of doe een briefje in de bus op Heiveen 3 
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KONINGINNEDAG 

FEESTELIJKE OPENING SPORTVELD MIDLAREN 
met 

JEU DE BOULES-TOERNOOI 
Programma: 

14.00 uur Start jeu de boulestoernooi op het sportveld (Tolhuisweg) 
16.00 uur Officiële opening en onthulling naam gebouwtje 
Na 16 uur Muziek, hapje en drankje 

Voor de kinderen is er een luchtkussen en zijn er spelletjes. 
Iedereen kan zich ter plekke inschrijven tot uiterlijk 14 uur. 
Neem uw eigen jdb-ballen mee als u die heeft! 

Harm van Eert 
Lugtenbergerweg 2 
9761 VG Eelde 

06-3364 85 99 
www.harmvaneert.nl 
info@harmvaneert.nl 

• f h 
~AJL4lAs \TAJt-

^ Í V E R Z O ^ 
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ü ü ï 

Ücx, 

Koning Winter 
Hij was laat dit jaar maar zeker niet minder intens! 
Wat hebben we kunnen genieten van al het moois dat 
een strenge vorst zonder al te veel sneeuw met zich 
meebrengt! Feitelijk was onze prachtige ijsbaan niet 
veel later beschaatsbaar dan de baan in Noordlaren. 
Prachtig zwart ijs zonder scheuren of sneeuw. 

Er was slechts een enkel wakje te bekennen en dat 
wakje is profi aangepakt door de voorzitter himself. 
Misschien heeft ie een cursus gedaan want er kwam 
een heuse ijstransplantatie aan te pas. 

Helaas heeft het niet mogen baten want doordat er een soort gas-
belletjes (is het methaangas of loopt er (lekke) gasleiding onder?) 
omhoog kwamen bleef het gewoon open, alhoewel het wakje wel 
steeds kleiner werd. 

En eindelijk konden we onder het licht van wel 12 lampen ook 's 
avonds heerlijk schaatsen. Tussen zeven en acht 's avonds was 
het best druk en gezellig. De eerste dagen waren er ook mensen 
van boet'n-af die kwamen schaatsen en ze staken hun verwonde
ring over dit schone ijsbaantje niet onder stoelen of banken. 

Het eerste weekend van februari waren er wedstrij
den voor de kinderen. Klaar voor de start? Af! En 
daar streden toch al gauw zo'n 30 kinderen om de 
beste plaatsen. Voor de eersten was er een heuse 
medaille ¡Mette Bergsma, Dagmar van Gijn, Tristan 
Vos en Iris Leevers waren de beste in hun leeftijds
klasse! 
Opa Vos kon trots zijn op zijn kleinzoon! 
Daarna werden er nog vele rondjes geschaatst langs 
de elfsteden! Ongeveer 30 dappere kinderen maak
ten de rondjes vol, elke ronde werd natuurlijk ge
stempeld. Na afloop kregen de kinderen een prachti
ge oorkonde met daarop de afstand die ze hadden 
verreden en de tijd die ze erover gedaan hadden 

De volgende dag werd er getest wie het beste 'strijkijzers kon la
ten glijden'. Er waren velen die een kansje waagden, zeker zo'n 
25 mensen gingen op de knieën om de drie strijkijzers in een cir
kel met punten te laten glijden. Nog niet makkelijk kan ik u ver
tellen! Daniek Hogenbirk en Diana Keizer gingen er met de eer 
vandoor! 

Daarna was er Après-schaats. De blokhut was feestelijk verlicht. 
Muziek, twee vuurkorven en een terrasverwarmer zorgden voor 

BHBBHD 
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Dat de vorst echt streng was bleek natuurlijk uit 
de Elfstedenkoorts die hoge waarden aannam 
maar ook uit het feit dat zelfs de Drentse Aa be
vroren was. 

En natuurlijk het Zuidlaardermeer. Op zondag zat 
de toercommissie nog bijeen in Meerzicht onder 
leiding van Freek Keizer, op woensdag werd de 
eerste tocht al geschaatst. Ook in het tweede 
weekend hebben duizenden mensen de toertocht 
geschaatst. Het blijft een prachtige ronde langs 
het riet, de stilte en de woonboten aan de 'Laren-
kant' . Aan de Kropswolde-kant bekroop je een 
soort apres-ski gevoel met een disc-jockey die 
harde muziek draaide en de mensen aanmoedigde. Ach, een stukje schaatsen met Andre Hazes kan ook gezel
lig zijn! 
Het is altijd onvoorstelbaar hoeveel mensen er dan op de schaats zijn en ook hoe ze zich voort bewegen! Maar 

iedereen heeft een genoeglijke smile op z'n 
gezicht en is aan het genieten!! 

Wat fijn toch dat er dan drie IJsverenigin
gen zijn die zorgen dat de baan geveegd 
wordt, er gestempeld wordt en je op ge
noeg plaatsen je medaille 'ter herinnering 
aan dat we in 2012 op het Zuidlaardermeer 
konden schaatsen'op kunt halen. De heb de 
laatste zondag met buurvrouw Geske de 11 
-dorpentocht bij Appingedam gereden en 
dan merk je hoe het ook kan: een rij van 
250 meter voor je überhaupt een stempel
kaart kon halen ( dus niet gedaan), geen 
geveegde baan met veel scheuren onder de 
sneeuw hetgeen veel valpartijen opleverde. 
Bovendien vaak een zeer smal beschaats-
baar stuk waardoor je 'file-schaatste'. En 

onderweg maar 1 koek en zopie.... 
Dus alle hulde en dank voor de mensen van IJsvereniging Midlaren! 
AG 
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I TOMI in Meerzicht en Sprook-
TMÜI jeshof. 

Pas op voor die lamp! Dat past niet achter die pi
laar! Waar moet het licht nou staan? 
Tja, het was een beetje passen en meten, maar Roe
lof (de uitbater) hielp flink mee en droeg prima op
lossingen aan en uiteindelijk stond het decor van 
vier huisjes op een Italiaans bungalowpark dan toch 
opgesteld in Meerzicht. Maar hoe moesten wij, de 
spelers nou opkomen en afgaan? Er was geen ruim
te meer naast het decor. Gelukkig konden we achter 
het decor via de tuindeur over het terras (brrr) en 
dan door de hoofdingang naar binnen. Acteurs kun-

: 

..-'• 

nen gelukkig improviseren. 
Na een heerlijk bordje eten, klaargemaakt door 
Henriet, en een glaasje om de zenuwen te bedwin
gen moest het nu echt gebeuren: TOMI terug in 
Midlaren. 
Het was gezellig druk en het publiek was ons goed
gezind. De meeste fouten en foutjes werden alleen 
door onszelf opgemerkt. Het leidde tot hilarische 
taferelen achter het decor, waar we soms haast stik
kend van de lach of met ontzetting merkte dat ie
mand te laat of juist te vroeg opkwam of stukken 

v 

• 
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tekst door elkaar haalde. Ach ja, toneelspelen is 
altijd leuk, of het nu goed of fout gaat. 
Na afloop kregen we alleen maar lof en iedereen 
was enthousiast dat we weer in Midlaren zelf te 
zien waren. 
Een week later stonden we op het echte, ruime 
podium van Sprookjeshof, vertrouwd terrein voor 
TOMI. De zaal zat stampvol en we hadden er alle
maal een goed gevoel over. En dat was terecht. In 
de eerste scene, die toch nog niet echt heel spran
kelend is, werd er al flink gelachen, dat gaf ons 
vleugels. Sommigen werden bij het opkomen al 
met gelach begroet. Deze keer liep alles op rolle-

• 

tjes. 
De verwikkelingen rond twee truttige echtparen, 
de saaie Bep, een temperamentvolle Italiaan met 
zijn nuchtere Nederlandse vriendin en twee Am
sterdamse "gezelschapsdames" lopen uiteraard 
met een sisser af en het hele gezelschap gaat in het 
laatste bedrijf gezellig naar de pizzeria. 
We hebben zelf met veel plezier gespeeld en kij
ken al uit naar volgend jaar, waarin we graag weer 
op beide locaties een voorstelling geven. 
Tineke van Stipriaan 
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Investeer nu voor een vliegveld in Midlaren! 

De eerste vergaderingen zijn reeds geweest... 

Vooreen vliegveld te 
In het café „Nijhof", te Httferen, waren 

Zaterdagavond eenige belangst: n sa
mengekomen om te beraadslagen o?ëï hei; 
nemen van aandeelen in een óp te richten 
vliegtwrein te HiffiazêËu Besloten werd bij de 
ing«ssstenen lijsten voor dit doel ter teeteenlnt 
¡van te bieden. Wegens ziekte waren eehSge 

elanghebbenden afwezig. 

: ' ;'.fchV -:¿ 

VL VLIEGVELD—GRONINGEN. 

Da 

•u eveneens ƒ 
(1íK»J mils hel 
Eeide,'; wordt a a n « 

ungen 
rtfa in 
N. V'. 

•tip.'-n voqt hetzelfde 
e i f f l B f t maar; te 
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Voor een viieghaven te 
en W. der gemeente Koogezand stellen 

voor om in de kosten van de totstandkoming 
van een vlieghaven te n H H e«n bij-dr-

rerleenen van f500, 

STEMMEN 
Uit Veenda: 
In de ¿late 

VOOR 
int men ons nog: 
jenouden ledenvergadering 

van net Departement „Veendam—Wilder-
vankf der Ned. M;:-31.schappij van Nijver'-. 
en Handel, ondt r Presidium van den het 
Duintjer Mzn., werd een bespreking gehou
den over bet. híer zoo actueele vraag:-: 
viieghaven bij Groningen. In de vergadering' 
welke werd bijgewoond door de burgemees
ter van Veendam e» Wildervank, werd het 
groot o beläng ;ríge vüegnaven 
door verschillende leden uiteengezet. 

Alá pi a als voor ^ n vliegveld werd voor 
deze streken aar . Mí , ¿ v e r r e de 
v o o r k e u r ge -ven. boven Eelde, waar-
bij een ige leden staande de Vergadering, 
voor een vliegveld te j^ptKiÉH ook finan-
ciëele medewerking toezegden. : 

Besloten werd na&r de op Vrijdag te Gro
ningen te houden, vergadering een afgevaar
digde te zenden en te trachten, zoo mogelijk 
te zAmen met andere corporaties voor cäe 

ng van e« laven by Gronin
gen, ook in de Veenkoloniën meer propa
ganda te mak«: 

Gelukkig zijn dit berichten uit 1929 en stemden de meeste mensen op Eelde 

De krant van vroeger 

Krijgt Midlaren een luchthaven? 

Met zekere regelmaat komt de historie van ons 
dorp aan bod in de kolommen van het Midlaarder 
Kabinet. Heel wat lezers en lezeressen lusten er wel 
pap van. 
Een deel van onze kennis over het recente dorps
verleden berust bijvoorbeeld op eigen herinnerin
gen zoals die bijvoorbeeld zijn genoteerd in "Het 
geheugen van Midlaren". 
Het digitale tijdperk brengt ons nu een nieuwe, rij
ke bron van informatie om uit te putten. De krant 
van vroeger. Eerder al heeft de Koninklijke Biblio
theek in den Haag de berichtgeving in historische 
kranten in een grote database gedigitaliseerd en op
geslagen. Onlangs is die database sterk uitgebreid 
en gaat terug tot berichten uit de 1T eeuw. 
De vier krantenartikelen op deze pagina's zijn uit 

de digitale Haagse bibliotheek afkomstig en hebben 
als onderwerp: Midlaren krijgt een vliegveld. Wist u 
dat? Wetenswaardig, toch. De artikelen illustreren 
bovendien mooi hoe de discussie over een nieuw 
vliegveld in het Noorden eind jaren twintig van de 
vorige eeuw werd gevoerd: politiek touwtrekken tus
sen belanghebbenden (Stad tegenover de Veenkolo
niën) die vonden dat Midlaren de 'eer' toekwam van 
een nieuw vliegveld of juist niet. Iedereen weet na
tuurlijk hoe die discussie is geëindigd. Of we daar 
rouwig om moeten zijn, valt te bezien. 
Maar leuk is het zeker om dit soort oude koeien uit 
de sloot te halen. 

Wie meer informatie over dit onderwerp (of andere 
dorpskwesties) wil, kijk op KB.nl 
Klik vervolgens op 'historische kranten' en typ bij 
zoeken: Midlaren vliegveld. 

TvdH 
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Beste Midlaarder jeugd, 

ijn laatste 
Inteflbys 

pi; 
nn 

In het winterkabin 
nog een keer kun 
euro weggeven. Er warenfv 
gen,maar NieJ^Jiammr 
goede aniwoord was:rendieren. Lieve al 
dank je^wel voor alle kaartjes,tekening 
oplossingen enz. De heb het leuk gevonden 
en tekeningen voor jullie te maken! 
Hier nog een paaskleurplaat voor jullie 
Vriendelijke groctties, en tot ziens\alle¡ma 
Patty 

Het 
aal 
ei] es 
uzzels 

Bedankt 
Bij deze wil üe iedereen die tijdens 
kerst en Nieuwjaar weer om mij (uw 
krantenbezorger)gedacht heeft heel 
hartelijk bedanken! 
Tevens wil ik u op de mogelijkheid 
van iets nieuws wijzen; BRIEVEN
BUS SERVICE! Voor slechts leuro 

per dag zorg ik er voor dat uw brievenbus tijdens 
uw afwezigheid geleegd wordt. Het komt namelijk 
geregeld voor dat ik in sommige bussen geen krant 
meer kan krijgen. Zodra u weer terug bent bezorg 
ik het bij u thuis! Bij interesse neemt u gerust con
tact met mij op. Andries Haaijer (tel.: 4093558) 

Open tuin 
Open tuinweekend Groei en Bloei 23 en 24 juni. 
Tuin het scheperslaantje van Dina Scheper aan de 
Esweg 48 in Midlaren open op afspraak vanaf 15 
mei tot 1 sept. Niet open op zondag en maandag. 
Stekjes uit eigen tuin te koop. 

A L F R E D B A K K E R 

Haren 
050 5344533 

www.alfredbakker.nl 
info@alfredbakker.nl 

Slagerij De Buurderij 
Vogelzangsteeg 15a 

9479 T E Noordlaren 
050-4063812 

info@slagerijdebuurderij .nl 
www.slagerijdebuurderij.nl 

OPENINGSTIJDEN: 
dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur 

zaterdag 09.00 tot 1.5.00 uur 

Vlees zoals vtees hoort te zijn ! 
22 
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i *-<¿ I Nieuws van de vrouwensoos 
¡ € à 
¿ ^ § We gaan nog even terug naar onze Kerst-

'* viering annex viering 60-jarig bestaan. 
Op papier zag het er alles veelbelovend 

uit; Esther en Agnes en nog wat jonge leden hadden 
bedacht om het dorp bij het 60-jarig bestaan te betrek
ken en hadden een goed "plan". 
Alleen viel het weer tegen. Daardoor konden er langs 
de wandelroute geen lichtjes geplaatst worden en was 
vervoer met paard en wagen van de minder goed ter 
been zijnde dames en accordéoniste niet mogelijk. En 
toch, ondanks de regen liepen de vrouwen getooid met 
lichtgevende kerstmutsen de route en de stop onderweg 
bij Dina was geslaagd dankzij Dina's gastvrijheid én 
de Glühwein, warme chocolademelk, lekkere koekjes 
en muziek van accodeoniste Janneke Prins. Ook daarna 
in de "Barn" bij Marjan was het gezellig met elkaar; er 
waren hapjes en drankjes en er kwamen twee Midlaar
ders, te weten Winy en Gerry ons gelukwensen met 
ons 60-jarig bestaan. Hartelijk dank hiervoor, 's 
Avonds hadden we nog een warm buffet bij Sprookjes
hof. 
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2012 wa
ren er weer de traditionele rozijnen op brandewijn en 
natuurlijk rolletjes en kniepertjes gebakken door José. 
Als vrouwensoos gaan we weer terug naar onze 
"roots". Terug naar Midlaren dus, terug naar paviljoen 
Meerzicht, en we gaan weer beginnen om 20.00 uur. 
José had een leuk "interviewspel" waarbij de leden 
elkaar twee aan twee moesten interviewen en daarna in 
de kring verslag uitbrengen. Een leuke manier om el
kaar beter te leren kennen. 

Op 21 februari zaten we weer bij Meerzicht. Gastspre
ker was mevrouw Taghvaei, oorspronkelijk uit Iran; zij 
(wij mochten Fatima zeggen) vertelde over haar leven 
in Iran en over de vlucht met drie kinderen naar Ne
derland. 
Ten tijde van het bewind van de Shah had ze een goed 
leven: ze hoorde bij de "bovenlaag". 
Vader was burgemeester; zij kon exacte wetenschap
pen studeren, gaf les en werd later directeur van een 
school. Haar man was arts, ze kregen vier zoons, kort
om het leven was goed. Totdat de ayatolla's de macht 
overnamen. Ze wilden zich niet houden aan de regels 
die Khomeiny invoerde. Zo weigerde ze een sluier te 
dragen en ze weigerde de kranen op school af te sluiten 
tijdens de Ramadan. De geheime politie kwam en Fati
ma belandde in de gevangenis. Haar moeder betaalde 
om haar er uit te krijgen. Later was ze op de universi
teit bezig experimenten uit te voeren toen de geheime 
politie weer binnenviel; opnieuw werd ze opgepakt 
want ze droeg geen sluier, had make-up op en mocht 
geen les geven aan jongens. Moeder betaalde weer veel 
dollars om haar vrij te krijgen. Tijdens een verjaar
dagsfeest in het grote huis van haar ouders, waar man

nen én vrouwen aanwezig waren viel de geheime politie 
weer binnen. Ongesluierde vrouwen en ook haar zoon 
van 14 werden opgepakt en kwamen weer in de gevan
genis, waar zij en haar zoon werden gemarteld. Moeder 
moest het huis verkopen om ze vrij te krijgen. Toen het 
bevel kwam dat alle jongens van 14jaar in dienst moes
ten werd besloten dat hun oudste zoon zou vluchten naar 
Frankfurt. Ze zou hem pas na zes jaar terugzien. 
Het regime werd steeds strenger; vrouwen mochten zich 
niet meer door artsen laten behandelen; ze belandde 
weer in de gevangenis en kreeg electroshocks en weer 
kon haar familie haar vrij kopen. Toen besloot ze te 
vluchten met haar drie zoons waarvan de jongste nog 
maar vier was. Haar man zat inmiddels ook in de gevan
genis en ze mocht hem niet bezoeken 
Ze besloot met haar kinderen naar Nederland te gaan 
omdat ze gehoord had dat het een gastvrij land is. Sa
men reizen was te gevaarlijk. Ze hebben veel geld be
taald voor de gidsen die hen afzonderlijk met gebruik 
van ezels en paarden door de bergen naar Turkije brach
ten. Ze zijn een maand onderweg geweest en eindelijk 
zagen ze elkaar terug in Turkije. Vandaar vlogen ze naar 
Schiphol. Ze waren zo bang op het vliegveld, bang om 
teruggestuurd te worden. Drie dagen hebben ze daar 
gezeten. Toen is een van haar zoons, die wat Duits sprak 
naar de politie gegaan: ze kregen een briefje dat ze zich 
moesten melden in Wijk aan Zee. Daar kregen ze een 
kamer met z'n vieren in een pension. Later kwamen ze 
in het asielzoekerscentrum in Veendam. De zoons kon
den naar school en zij heeft ook direct Nederlands ge
leerd. Ze kregen toen een huis toegewezen in Peize. 
Haar tweede zoon vertrok na een aantal jaren ook naar 
Duitsland naar zijn oudere broer; hij had het erg moei
lijk en werd in een "Heim"geplaatst. Later ging het wat 
beter en dankzij haar broer uit Australie kon hij stude
ren. 

Haar man kwam na zeven jaren gevangenis vrij; haar 
broer heeft hem financieel geholpen om te vluchten. Via 
omkoping kon hij naar Turkije en vandaar naar hier. En 
dat was in het begin wel even wennen. In Iran is de man 
hoofd van het gezin maar hier trof hij een verneder
landste, zeer zelfstandig vrouw die hem Nederlands 
moest leren, hem Nederlandse maaltijden voorzette, 
hem leerde zich aan te passen aan de Nederlandse ma
nier van leven. 
Fatima kreeg haar Nederlands paspoort pas na een in-
burgeringscursus, maar haar man kon hier zo blijven in 
het kader van gezinshereniging en dat vond ze eigenlijk 
niet eerlijk. Werken hoefde hij niet meer want hij is veel 
ouder dan zij en al over de zeventig. 
Zij had graag weer in het onderwijs gewild; heeft MBO-
techniek gedaan maar kon helaas geen werk vinden. 
Kortom, een boeiend en enthousiast verhaal over haar 
leven in Iran, over haar vlucht en aankomst in Neder
land en over haar man en zoons. In de pauze konden we 
vier prachtige jurken zien die ze gedragen had bij haar 
huwelijk. 
Marie Kanon 
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Welkom in Midlaren 
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De wil jullie graag mijn ouders, Johan Hoogerhei
de en Liliane van Langelaan, en mijn zusje, 
Layla Salad, voorstellen. 
Na thuiskomst van een gezamenlijke vakantie in 
Frankrijk afgelopen zomer verlangden mijn ou
ders zo om dichter bij de kinderen en kleinkinde
ren te kunnen zijn dat ze besloten hun thuis die 
ze al sinds hun geboorte op Texel hadden op te 
geven om bij ons in Midlaren te komen wonen. 
Na dit besluit is het razend snel gegaan. 
Mark-Pieter en ik bekeken de mogelijkheden van 
onze boerderij eens en nog geen maand later zijn 
de werkzaamheden begonnen. We hebben een 
mooi appartement in onze boerderij voor ze ge
maakt waar ze afgelopen kerst al zijn komen wo
nen. Ze hebben het zich al helemaal eigen ge
maakt. 
De vind het bijzonder knap van ze dat ze alles 
waar ze mee vertrouwd waren achter zich durf
den te laten om hier alles weer op nieuw op te 
gaan bouwen. Ze zullen Texel zeker wel gaan 
missen, ze zijn er immers niet weg gegaan omdat 
ze het er niet meer naar hun zin hadden, maar 
zoals ze zelf zeiden is het gemis naar de kinderen 
en de kleinkinderen sterker. Ze hebben in deze 
tijd dat ze hier wonen al zoveel mogen meema
ken van de kleinkinderen. Van de eerste stapjes 
van onze zoon Valentijn tot de prachtige volle 
zinnen van onze dochter Amélie. Dat is echt 
waaroor ze hierheen zijn gekomen. 
Wij hopen dat ze hier heel gelukkig zullen zijn, 
zich thuis gaan voelen en veel gaan genieten van 
hun opa en oma dagen. 

Maya Hoogerheide 
(Huttenweg 8) 

• ,-•• 
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Op 20 mei de Drentse Aa beleven met 
buiten schilderen en yoga. 

In het atelier aan de Tolhuisweg 26 te Midlaren 
wordt op 20 mei een dag georganiseerd met yoga 
en buiten schilderen waarbij de natuur centraal 
staat. 
De ontvangst, met een kopje koffie of thee, is tus
sen 10.00 - 10.30 uur. Daarna wordt er een korte 
introductie gegeven over yoga, gevolgd door een
voudige yogaoefeningen. Hierna volgt een intro
ductie op het buiten schilderen. 

Na een heerlijk Italiaanse lunch wordt er aan de 
Drents Aa de hele middag geschilderd. De dag 
wordt afgesloten tegen 16.00 uur met het bewonde
ren van eikaars werk. 

De kosten voor de hele dag, inclusief thee of koffie 
en Italiaanse lunch, bedragen € 75,-

De workshops zijn geschikt voor zowel beginners 
als gevorderden en ook voor mensen met een be
perking. Als je nog nooit yoga hebt gedaan of hebt 
geschilderd is dit een manier om eens kennis te ma
ken. 
Bij onverhoopt slecht weer worden de velden en 
bossen vanachter het glas geschilderd. 
Voor nadere informatie en opgave kan contact op
genomen worden met: 
Joke de Vries, tel. 050-5034319 ( gediplomeerd 
yogadocent) 
Rixta Simonides, tel. 06-10585981 ( docent en 
kunstschilder) 

Samen genieten. 
En na een fijne, ontspannen dag in de natuur 
met een schilderij naar huis. 
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Meer dan een overpeinzing? 

In het jaar 2011 heb ik meer 
begrafenissen mee mogen 
maken dan me lief is. Meer 

dan de helft van de overledenen was jonger dan 
55 jaar! 
Soms komt het dan wel heel dicht bij en automa
tisch gaje dan denken over een aantal zaken rond 
je eigen einde. Het kan fijn zijn als de dingen na 
je dood zo gaan als jij dat mooi of goed vindt. 
Zo lijkt het mij fijn als ik 'in de buurt' begraven 
zou kunnen worden maar kan dat eigenlijk wel? 
Kunnen 'wij uit Midlaren' zomaar in Noordlaren 
begraven worden als we dat zouden willen? 
De heb me er eens even in verdiept en dat blijkt 
NIET zo te zijn! 
Een mail aan de beheerder gaf het volgende ant
woord: 
De begraafplaats is van de Protestantse kerk 
Noordlaren Glimmen. De grenzen zijn postcode 
grenzen. 
Binnen deze grenzen hoefje niet lid van de kerk 
te zijn. Alle bewoners kunnen er begraven wor
den (= Noordlaren, Glimmen en Harenermolen). 
Er worden voor Midlaren en geen uitzonderin
gen gemaakt. 
De graven worden door ons als beheerders uit
gegeven in huur. ' 

Oké, deze optie valt dus af. 
Maar hoe staat het eigenlijk met de begraafplaats 
in Midlaren? Want dat zou natuurlijk het mooiste 
zijn en daar hoor ik al een tijd niets meer over. 
Het schijnt dat de ontwikkeling daarvan helemaal 
stil is komen te liggen. Er was een werkgroep 
heel hard en in een ver gevorderd stadium mee 
bezig. Er was zelfs al land beschikbaar gesteld 
maar het heeft uiteindelijk niet zover kunnen ko
men dat iedereen het eens was over HOE en 
vooral WAAR. Jammer! 
Cremeren dan maar?? 
De hoop dat ik nog even tijd heb om erover na te 
denken! 
AG 
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De Haan Advocaten & Notarissen 
De Haan Advocaten & Notarissen is hét advocaten- en 
notarissenkantoor voor de kritische ondernemer, parti
culier en overheidsinstelling die een doeltreffende juri
dische oplossing verlangt. 

Met jarenlange ervaring en veel specialistische kennis 
streven onze advocaten en notarissen samen met u naar 
het maximaal haalbare resultaat. 

Full service 
Binnen ons team met 130 medewerkers, zijn alle speci
alisaties vertegenwoordigd. 
Op een gedreven, persoonlijke en deskundige manier 
verzorgen wij hoogstaand juridisch advies op alle 
rechtsgebieden. 

De Haan Advocaten & Notarissen biedt u een combina
tie van advocatuur en notariaat, alsmede cursussen en 
trainingen. Hierdoor kunnen wij u full service van 
dienst zijn. 

Uw belang is ons maatwerk 
Wij kennen de markt waarin u opereert en de specifie
ke regelgeving. Wij signaleren vroegtijdig belangrijke 
ontwikkelingen en stellen uw belangen voorop. 

U kunt van ons een eerlijk advies op maat verwachten 
over uw kansen, mogelijkheden en obstakels. 

Alleen uw belang telt voor ons. 

Nu ook digitaal factureren 

Contact met ons 
Wij zijn gevestigd in Groningen, Leeuwarden, Almere, 
Assen, Zwolle en Hamburg. 

Neem direct telefonisch contact op: 

Vestiging Groningen 
(hoofdkantoor) 

Vestiging Leeuwarden 

Vestiging Assen 

Vestiging Zwolle 

Vestiging Almere 

Vestiging Turfsingel (strafrecht) 

050 57 57 400 

058 21 21 075 

0592 43 03 40 

038 42 17 904 

036 54 60 040 

050 31 81 344 
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Hut 
Registeraccountants 
Belastingadviseurs 

Bezoekadres 
Verlengde Hereweg 182 
Postadres 
Postbus 8088 
9702 KB Groningen 

Telefoon 
050-5267101 
Fax 
050-5268737 

e-mail 
info@hutco.nl 
internet 
www.hutco.nl 

sism 

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

Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Gronin
gen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in 
driedelig grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen 
volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk kunnen bete
kenen. 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detail -
h a n d e l , z ake l i j ke 
dienstverleners, ad
viesbureaus, indus
triële bedrijven, trans
porteurs, stichtingen, 
vereni-gingen en vrije 
beroepen. Van ge
renommeerde onder
nemer tot starter. 
Daarnaast zijn we or
ganisaties in de non
profit sector en parti
culieren van dienst. 
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Paviljoen 

De Bloemert 
MIDLAREN 

Gezellige paasbrunch in 
Paviljoen de Bloemert 

Wat is er leuker dan met de hele familie samen de paasdagen 
te vieren. In Paviljoen de Bloemert verwelkomen wij u graag 
voor de paasbrunch op l s t e paasdag. U kunt genieten van het 
uitgebreid buffet met o.a. soepen, diverse soorten brood en 
broodjes, verschillende salades, vis- en vleessoorten, warme 
gerechten, verse fruitsalade en natuurlijk niet te vergeten de 
eieren. Ook voorzien we u van koffie, thee, zuiveldranken en 

vruchtensappen. De kinderen kunnen zich tijdens de 
brunch vermaken in de speelhoek. U bent van harte wel
kom vanaf 11.30 uur. De prijs van het brunchbuffet be
draagt € 22,50 per persoon. Kinderen t/m 5 jaar eten gratis 
mee en kinderen van 6 t/m 12 jaar krijgen 50% korting. 

wi\» ia* 

Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na bijvoorbeeld 
een fiets- of wandeltocht, kunt u ook terecht in ons gezelli
ge paviljoen of op het terras aan het Zuidlaardermeer. 
Binnenkort presenteren we met trots onze nieuwe menu
kaart met een breed assortiment. Daarnaast is er regelma
tig een specialiteit van de chef en spelen we in op de sei
zoensproducten, om te beginnen met de heerlijke Drentse asperges. 
Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.paviljoendebloemert.nl. 

Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te reserveren of stuur een email naar midla-
ren@hethotel.nl 

www.paviljoendebloemert.nl. 

Kijk voor meer informatie en openingstijden op : 

www.hethotel.nl/midlaren 
Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te 
reserveren of stuur een email naar : 

info@hethotel.nl 
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Graag tot ziens! 

Postbus 129 
9470 AC Zuidlaren 
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