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Midlaarder Verenigingen Secretariaat: 
Vrouwenvereniging Midiaren mevr. C. de Boer 
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Toneelvereniging TOMI mevr. D. Scheper 
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a 4092411 

Dorpsbelangen ABoes 
Tolhuisweg 17. Midiaren 
» 409 1963 

Vereniging van Volksvermaken A. Haaijer 
Tolhuisweg 8, Midiaren 
« 409 3558 

IJsvereniging Midiaren mevr. J. de Groot 
Meerzicht la, Midiaren 
tt 409 1446 

Jachtveld Midiaren S,J. van der Helm 
Esweg 50, Midiaren 
» 409 2969 

Dorpsfeestcommissie mevr. M.Overduin 
Groningerstraat 45/a, Midiaren 
« 409 1725 

Natuur- en Milieuwerkgroep Midiaren 

Boermarke Midiaren 

E. Veenstra (coördinator) 
Tolhuisweg 27, Midiaren 
w 409 6053 

G.J. Schenkel 
Ter Heyll 4, Zuidlaren 
» 409 4647 

Kopij voor volgende Midlaarder Kabinet inleveren 
Voor 6 juni 1998 
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. Wouter Warnaar 
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- Jaap Gros 
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- Patty Venema 
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Lay-out: 
- Toos Gros 

Tolhuisweg 7 
« 409 4447 

Druk: 
- Printservice 

Postbus 64,9470 AA Zuidlaren 
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De redactie behoudt zich het 
recht voor om publicatie van 
ingezonden brieven te weige-
ren indien deze inhoudelijk 
van zodanige aard blijken te 
zijn dat men erdoor gekwetst 
zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om ad-
vertenties die niet kompleet 
zijn aangeleverd, en derhalve 
zijn opgemaakt door de makers 
van deze uitgave, te plaatsen 
in andere publicaties. 

Het Midlaarder Kabinet is een 
uitgave onder verantwoorde-
lijkheid van Vereniging Dorps-
belangen. 

OUD PAPIER DATA 
1998 

juni '98 - Tolhuisweg 2 
sept.'98 - Schutshoek 
dec. '98-Heihazen 

Wijken Wijkhoofden Tel.nr. 
Achteroet Herman van Dop 409 1055 
Heihazen Philip Boucher 409 2837 
Tolhuisweg 1 Barbara van Blanken 409 0493 
Tolhuisweg 2 . , . _. . , 
Schutshut .....,.;, Marjan^ebejs 409 0952 
Groningerstr. Trudy Steenhuis 409 2727 
't Brinkje Keeke Scheper 409 5819 
Plankensloot/Meerzicht... Winy Verdegaal 409 4197 
Emigranten Bouko Kroon 409 2230 



Van de redaictie 

Het was te verwachten, maar toch is het elk jaar weer een verheugend feit, de adverteerders 
hebben n.l. allemaal wederom een toezegging gedaan om ook in 1998 te adverteren in het 
Kabinet. Op deze manier kan het Kabinet blijven bestaan en , naar de reacties op de krant te 
oordelen, in een bepaalde behoefte voorzien. Zo kunnen de verenigingen in het dorp hun 
verhalen in de2e krant kwijt en verder iedereen die iets te melden heeft. Ook de kinderen 
hebben hun regelmatige bijdrage in de vorm van tekeningen en verhaaltjes. We hebben weer 
leuke verhalen binnen gekregen, zoals het plaatsen van een ooievaarsnest op de Brink van de 
fam. Schuiling, de voetbalderby Midiaren tegen Noordlaren en het zomerprogramma van de 
V.v.V. Midiaren. Bouke schreef interessante stukjes over het bestemmingsplan van de 
Bloemert en over het beleidsplan Hunze gebied (een waterpark bij ons dorp?). Onze razende 
reporter Wouter heeft tot diep in de nacht aan het bier gezeten om een verslag te geven van de 
Midlaarder bluesavond en Patty heeft de kontakten met de verenigingen onderhouden en via de 
kinderpagina ook de kinderen bij de krant betrokken. Zo blijft de redactie lekker bezig om de 
krant voor u zo plezierig mogelijk en leesbaar te houden. Zonnige dagen toegewenst en tot het 
Zomerkabinet. 

Jaap Gros 

Door de bank genomen 

Mijn winsten zijn in 't algemeen te slecht 
ik vroeg de bank hoe dat zo is gekomen. 
Uw winst is toch, zei de bankier oprecht 
gemiddeld, door de bank genomen. 

Ê 

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen 

Het ganzenborden stokte in de eerste ronde 
daar dominee nog voor zijn beurt verdween. 
Maar ook pastoor hoedde zich (niet zonder gronden) 
voor het werpen van de eerste steen. 

Tomi nieuws 

Op 31 januari was onze jaarlijkse uitvoering van TOMI. Na maanden oefenen onder regie van 
Clara Schouten, stonden de spelers eindelijk echt op het toneel. Elk jaar weer is het heel 
moeilijk om een leuk stuk te vinden, dat iedereen aanstaat. "Lucy's baby" was een leuke klucht 
en werd heel goed gespeeld. Het avondprogramma werd geopend door het Midlaarder 
zangkoor "Eös Zaand" onder begeleiding van Barbara en met prachtige liedjes was er al snel 
stemming in de zaal. 
Een gezellige avond en goed toneel. Op 28 maart brengt TOMI samen met toneelvereniging 
"Ons Genoegen" uit Schuilingsoord, twee maal een eenakter, op de planken. 
De uitvoering begint om 20.00 uur in het Sprookjeshof, graag tot dan. 

Secr. D.Scheper 



Het Grensgeval 

Op 13 juni a.s. gaat er weer slag geleverd worden met Noordlaren, in de goede zin van het 
woord weliswaar, maar toch! We hebben als Midlaarders nog het één en ander goed te maken, 
want vorig jaar verloor het jeugdteam van Noordlaren en de senioren speelden met 3-3 gelijk 
(doelpunt tegen in de laatste minuut, wat nog steeds erg veel pijn doet). Ook dit jaar zullen er 
weer 2 wedstrijden worden gespeeld en dit keer in Midiaren. Van de voetbalvereniging ZVZ 
uit Zuidlaren hebben we twee echte doelen gekregen, die in het voorjaar op het sportveld van 
Midiaren zullen worden neergezet! Het veld zal worden geëgaliseerd, zodat ook het gedeelte 
waar de grasbaanraces werden gehouden bespeelbaar wordt. In de loop van april zal er 's 
avonds weer volop gevoetbald worden door wie maar wil, zodat we Noordlaren in ieder geval 
conditioneel bij zullen kunnen benen. De dorpsfeestcommissie heeft aangeboden om wat 
feestelijkheden rond de wedstrijden te organiseren. Hierbij wordt gedacht aan kraampjes, waar 
eten en drinken te verkrijgen zal zijn, misschien het kasteel-springkussen, een rad van 
avontuur, muziek enz. Dit alles om weer wat geld in het laatje van de dorpsfeestcommissie te 
laten vloeien. Een grote opkomst van belangstellenden en voetballers is dus gewenst. We 
beginnen met de wedstrijd van de jeugd om ongeveer 13.00 uur en om 15.00 uur zullen de 
ouderen aan de slag gaan. Misschien dat de tijden nog wat anders komen te liggen als er een 
vrouwenteam op de been wordt gebracht. Over de exacte indeling van de dag zal het dorp nog 
worden ingelicht middels briefjes. Als spelers of speelsters zich voor één van de wedstrijden 
willen opgeven dan moet dat gebeuren bij Rutger Meissner, 8 4094656, Wouter Warnaar, S 
4090493 of Jaap Gros, 9 4094447. Als verzorgster/masseuse die dag hebben we Inge van de 
Bloemfontein kunnen strikken, zij heeft geen diploma's, dus hoeven we er ook niets van te 
verwachten. Dus op 13 juni zal Midiaren gaan proberen de bokaal "Het grensgeval" weer een 
jaar lang in ons eigen dorp te houden. Wij zien u dan graag in grote getalen aanwezig zijn. 

Het denkend deel van het team. 

V.v.V. Midiaren 

Op 16 februari heeft het V.v.V. haar jaarlijkse ledenvergadering weer gehouden. De opkomst 
was redelijk. Het zomerprogramma werd weer besproken en er werd weer een heel programma 
opgesteld. Na afloop werd er nog even gezellig nagezeten. Verder willen wij alle kinderen 
uitnodigen voor onze jaarlijkse eierzoekwedstrijd op zaterdagmiddag 11 april, aanvang 14.00 
uur bij restaurant De Bloemfontein op de Bloemert te Midiaren. De deelname is gratis. 
Iedereen krijgt een prijs en een consumptie. Verder voor de ouderen op zondagmiddag 19 april 
notenschieten om het kampioenschap van Midiaren voor dames en heren. De aanvang is 14.00 
uur. De inleg bedraagt f5,- p.p. Dit vindt ook plaats in de Bloemfontein te Midiaren. Noteert u 
alvast even zondag 2 augustus, want dan organiseren wij weer onze grasbaan races. 

Namens het V.v.V. bestuur graag tot ziens, 
A. Haayer, « 4093558 



BLUES 

CURTIS KNIGHT 
(from NEW YORK U.S.A.) and 

The „GREYHOUND BLUESBAND" 

.: 

En toen kyvam be bines naar Midiaren. 

2.8 Fei) rúan was het zover, van (yembe 

UIT DE DIKKE VANDALE 

Blues- zwaarmoedig lied 

van Amerikaanse negers: 

in Europa ook bekend 

als danswijs(langzame foxtrot) 

en verre dabben bíuesíiefpebbers ôe weg 
naar café "be HunebeOoen" aevonben 
waar Tineke'blues'^Niggers een 
bíuesavonb \}ab ßeoraaniseerb. Het cafe 
was çpeb gevulb en be Greyyounb Blues 
Band zette ôe toon voor een prettige 
avonb. Men bronk een goeb glas en een 
kleine, bonkere man beeb een onzekere 
plas. Curtis Knight rechtstreeks uit New 
Yorb werb er gefluisterb en er viel 
twijfel te bespeuren Zou \)i) op be weg 
terug van lyet toiiet ôe microfoon nog 
halen! Nou bat lukte wonberwel, en wat 
een bíiiesstewí Authentieke 
clyicaogovlues veranberbe het cafe in een 
echt biwescafè (T^e Beôrocfe?) en (pet bleef 
er nog lang en aangenaam toet/en. We 
want more) we want more. 

Wouter Warnar 



WiyWLy.MlfltWll.M)HI)HMIM,ltailU!l.^!tlJIJillJWJW):IIHIItllftUJ[MUIM)IJWHII.laiaw 

Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 
Heerenveen Uraniumweg ó Tel. 0513 637111 
Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank ¡s een bank met een idee. Het 
¡dee dat je samen stetk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank ^ 
staat midden in de samen- ^P'' 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs- | 
leven, verenigingen en t 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

7: \ mm 

Rabobank 

Rabobank Eelde-Vries Zuidlaren 
tel:050 409 2501 

Roelof Hollander 
»GARAGE « SCHAOEHERSTEL « SPUITWERK h : ¿' -. 

Groningerstraat 50 9475 PC Midiaren Tel. 050 409 20 31 

voorjaars aanbieding 
Uw auto schoon voor de zomer 

van binnen en buiten 

Zeer scherp gepnjste auto's 
en Groot in Nieuwe banden 

Gebruikte banden v.a. 25,-
incl. montage en balanceren 

Denk eerst aan Hollander ais je van auto VERANDERT 

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ 
TRUUS KUIPER 

Breed assortiment van zowel standaard als 
afwijkende maten en kleuren 

Voor jong en oud de mogelijkheid om 
kaarsen te maken. 

Haasakkers 1. Geopend van 1000-1700 uur. 
Donderdag gesloten 
Tel:050 409 5575 



Gevonden op Internet een Homepage over Hunebedden in Drenthe waarop ook de Midlaarder 
Hunebedden te vinden zijn. Het adres: http://www.noord.bart.n1/~j.b. meijer/d 3.htm. 
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D3 en D4 te Midiaren 

Vanwege de bijzondere ligging, tegen de zijmuur van een boerderijtje aan, vormt dit hunebeddenpaar wel één 
van de merkwaardigste in Drenthe. Ondanks de ligging aan een verharde weg, vallen ze niet onmiddellijk in het 
oog. Volg de wegwijzer naar een smal paadje dat zich tussen twee vervallen boerderijtjes door wurmt en dan zie 
je pas de grote groen uitgeslagen steenklompen van de twee in eikaars verlengde liggende hunebedden; pal 
tegen de boerderijmuur. Hoewel vrij compleet, alle dekstenen en op twee na alle draagstenen zijn aanwezig, is 
dit hunebeddenpaar nooit gerestaureerd. Wel zijn de meeste scheuren in de dekstenen met cement 
dichtgesmeerd. Van de in totaal 13 dekstenen liggen er 12 tussen de uit het lood geslagen draagstenen. Toch 
vormen ze een fraai gezicht, niet het minst door de oude eiken met hun grillige takken die de stenen gedeeltelijk 
overkoepelen. Verborgen in de heg die het toegangspad omzoomt, staat de steen die de inmiddels verdwenen 
bronzen naamplaquette droeg. 

JAARVERGADERING VERENIGING DORPSBELANGEN 

Op donderdag 16 april houdt de Vereniging Dorpsbelangen Midiaren haar jaarvergadering in 
restaurant de Hunebedden, aanvang 20.00 uur. 

We hebben burgemeester Pannekoek bereid gevonden iets te vertellen over zichzelf, zijn werk 
als burgemeester en de stand van zaken van de gemeentelijke herindeling. 

Enige tijd tevoren zult u nog een uitgebreide uitnodiging en agenda ontvangen. 

Noteer de datum alvast in uw agenda lil 

Vereniging Dorpsbelangen Midiaren 

http://www.noord.bart.n1/~j.b


BESTEMMINGSPLAN DE BLOEMERT 

Onlangs heeft de gemeente van de provincie het advies ontvangen over het concept-
bestemmingsplan voor het gebied rond de Bloemert. Dit advies is onlangs in de 
vergadering van de Commissie Grondgebied van de gemeente Zuidlaren besproken. 

In het voorjaar van 1997 vond er een 
inspraakbijeenkomst plaats over het 
bestemmingsplan de Bloemert. Zoals u zich 
wellicht nog herinnert, was er op voorstel 
van de exploitant van de Bloemert een plan 
voorbereid, waarin een uitbreiding mogelijk 
werd gemaakt van het terrein, het aantal 
recreatiewoningen en van een aantal 
recreatieve voorzieningen. 
Het voorontwerp is onder andere naar de 
provincie gestuurd voor advies. Dit advies 
is nu door de provincie gegeven, het 
College van Burgemeester en Wethouders 
zal nu een definitief voorstel maken, het 
ontwerp-bestemmingsplan. Tegen dit 
ontwerp-bestemmingsplan kunnen 
bezwaren worden ingediend. Daarna stelt 
de gemeenteraad het bestemmingsplan 
definitief vast. Bij deze vaststelling wordt 
ook beslist op de ingediende bezwaren. Ter 
voorbereiding van de verdere 
besluitvorming is het advies van de 
provincie in de vergadering van de 
Commissie Grondgebied van de gemeente 
in februari besproken. 
Standpunt provincie 
De provincie gaat in grote lijnen akkoord 
met de opzet van het plan, maar maakte 
een aantal kanttekeningen: 

* de uitvoerbaarheid van het plan zou 
nader moeten worden onderzocht in 
verband met de slechte markt voor 
recreatiewoningen 

* de uitbreidingsrichting zou in 
heroverweging moeten worden 
genomen, in plaats van een 
uitbreiding in zuidwestelijke 
richting zou moeten worden 
gekeken of een uitbreiding aan de 
noordkant niet beter zou zijn 

* de lokatie van de zeilschool zou 
nog eens moeten worden bekeken 
en niet aan de rand van het meer 

moeten blijven zoals nu, maar 
dichterbij de overige bebouwing. 

De eigenaar van de Bloemert heeft de 
gemeente meegedeeld dat hij in beginsel 
niet tegen een uitbreiding aan de noordzijde 
zou zijn, mits het totale oppervlak niet 
kleiner zou worden. 
De gemeente 
Bij de bespreking in de Commissie 
Grondgebied bleek dat de commissie in 
meerderheid kon instemmen met de 
opmerkingen van de provincie met 
uitzondering van de lokatie van de 
zeilschool. 
Er wordt nu een herzien plan ontwikkeld, 
waarin de plaats van de uitbreiding wordt 
verlegd naar de noordzijde. Omdat het plan 
hierdoor ingrijpend wordt veranderd, wordt 
er niet direct een ontwerp-bestemmingsplan 
gemaakt maar komen de nieuwe plannen 
eerst weer in een inspraakavond. Deze 
inspraakavond zal waarschijnlijk plaat 
vinden in mei van dit jaar. Let op de 
publicatie in de Oostermoer. 

Bouke Klaassens 
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Hallo Midlaarder jeugd 

Voor de jongere kinderen is er dit keer een paashaasje om te kleuren, knippen en plakken. Je 
kunt er geen prijs mee winnen, maar het is wel leuk om te doen. 

• 
Winnaars van de kerstpuzzel 

Van de jongere kinderen die de verschillen moesten zoeken tussen twee plaatjes is de winnaar 
Stefan Juistenga. De oudere kinderen die de puzzel van Sarah Warnaar hebben opgelost 
leverden twee winnaars op nl.: Edwin Davids (1) en Arjan Sants (2).Gefeliciteerd met jullie 
Wig Wam bonnen! 

Puzzel voor de oudere kinderen. Vul het woord in dat aan deze spreekwoorden en gezegden 
ontbreekt. Samen vormen de eerste letters van deze woorden een woord dat te maken heeft 
met de lente. Het is vast niet zo moeilijk, dus zet hem op. 

1. Hoge bomen ...veel wind. 
2. Kleine potjes hebben grote.... 
3. Wie zaait zal... 
4. Het hemd is nader dan de .... 
5 geleerd, oud gedaan. 
6. Het zijn niet....koks, die lange messen dragen. 
7 lager wal geraken. 
8. Hij gooit... in het eten 
9. De beste... staan aan wal. 
10. De ...gaat zolang te water tot hij barst. 
11. Maart....zijn staart. 
12. De hond....de pot vinden. 
13. ...zwaluw maakt nog geen zomer. 
14. Het is niet alles goud wat er .... 
15. De zaken op ....rijtje zetten. 
16. Wie het laatst....,lacht het best. 
17. Het is een... .in een glas water 

Van Nada en Jolande zijn er twee prachtige paashazen, die hebben ze met z'n tweetjes 
getekend. Denken jullie nog even aan het eieren zoeken. De jaarlijkse gebeurtenis, 
georganiseerd door het VVV. Zoals jullie wel weten is het ieder jaar weer heel gezellig. Het is 
voor kinderen tot 12 jaar. 

Patty Venema 
Kleur de opzetfiguurtjes, knip ze uit en zet ze in elkaar. 
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Lös Zaand 

Het is er toch van 
gekomen! We hebben het 
Los Zaand weer samen 
geveegd en vormen met 
20 vrouwen- en IO 
mannenstemmen weer een 
hele gezellige zanggroep. 
Twee vrouwelijke 
accordeonisten zorgen 
voor de begeleiding en 
Barbara van Blanken doet 
weer haar uiterste best 
om ailes in goede banen te 
leiden. Er wordt één keer in 
de drie weken met veel 
enthousiasme weer 
gezongen in Paviljoen 
Meerzicht op 
dinsdagavond van 19.45 -
ca. 22.15 uur. 

lp- =p 

De eerstvolgende keer zal 
zijn op dinsdag 7 april. 

Heeft u nog interesse om 
mee te zingen, dan kan u 
verdere informatie krijgen 
bij Paviljoen Meerzicht, tel. 
4091446, of bij Alice, tel. 
4092890, o f... kom 
gewoon gezellig langs. 

Catrien de Boer 

Vrouwenvereniging 
Midiaren 

In het Winternummer van 
het Kabinet schreef ik: We 
hopen op een fijne 
kerstavond, en dat is het 
geworden! In paviljoen 
Meerzicht hadden een 
aantal van onze leden voor 
een heerlijk koud-warm 
buffet gezorgd, waar 
smakelijk en gretig van 
gegeten werd. Natuurlijk 
ontbraken het traditionele 
kerstverhaal en de 
kerstliedjes niet. De 
gezellige kerstsfeer, die 
Joke de Groot in haar 
Paviljoen had geschapen, 
droeg er toe bij dat het 
een fijne avond was. 
Ook onze Nieuwjaarsvisite 
werd in Meerzicht 



•f.' 
-, 

gehouden. Deze avond had 
een heel ander karakter. 
Daar de avond, 
traditiegetrouw, ook weer 
kon worden bijgewoond 
door familie en kennissen 
van onze leden, hadden we 
de Kon. Ned. Redding Mij. 
uitgenodigd, zodat het ook 
voor de aanwezige heren 
een interessante avond 
werd. De door de heer de 
Jonge vertoonde films over 
de geschiedenis van de 
Redding Mij. en zijn 
boeiende verhalen over 
reddingen, hadden de volle 
aandacht. 
De Januari bijeenkomst 
bracht weer heel iets 
anders. In cafe 

Plankensloot vertelde 
mevr. D. de Boer ons iets 
over make-up en gaf uitleg 
over het onderwerp 
kleurenadvies. Bij een 
kleuren analyse wordt 
uitgezocht, welke kleuren 
voor kleding en welke 
make-up bij een bepaald 
persoon het beste passen. 
Tine Hospes onderging 
onder de handen van 
mevr. de Boer een hele 
metamorfose. 
Op 24 Februari bezorgde 
een eendagsbestuur ons 
een hele gezellig avond. 
Barbara Jelijs uit 
Hoogezand begeleidde 
zichzelf op gitaar en zong 
heel veel oude en nieuwe 
liedjes, welke door onze 
dames uit volle borst 
werden meegezongen. Ook 
de traktaties bij de koffie 
en de borrel droegen bij 
tot een hele gezellige 
sfeer. Over de nog 
resterende aktiviteiten van 
dit seizoen hoop ik u in het 
Zomerkabinet weer 
verslag te kunnen doen. 

Catrien de Boer 
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend 
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen, 
en diverse opleidingen. 
Daarnaast nebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR, 
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige 
familiedag. Zelfverzorging van eten en drinken is mogelijk. 
Bel eens voor nadere informatie! 

"X T buitenhuis 

de Veenhorst 
Hans en Gretha Blaauboer 
Duinweg 2, MIDLAREN 
Tel. 050 409 2132 

eik seizoen de moeite waard Fax 050 409 0483 

HUUR 'N CARAVAN 
Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt. 
* VOOR EEN DAG 
* EEN WEEKEND 
* VAKANTIE 

Tel: 050 409 3320 

* 

caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

1 

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

CV-BEH0DI6DHEDEH/SAHITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 
T 

C J í>. 

r» 
WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

i f f i S M n A iSMSWif 

r h ^ ^ 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
050 409 2946 



beleidsplan hunzegebied 

z.uîdloarder_ 
loncer 

roe v/e 

•z.u¡d ¡are. 

1. De Bloemert 
2. Restaurant De 

Hunebedden 
3. Plankensloot 
4. Meerzicht 
5. Sprookjeshof 

O A Nieuwbouwwijk 
//// B Waterpark 

Op verzoek van de gemeente Zuidlaren heeft het Büro Oranjewoud een plan ontworpen voor de 
toekomstige inrichting van het Hunzegebied. 
Het gaat hierbij om het gebied tussen de zuidzijde van het Zuidlaardermeer vanaf de Bloemert en de 
zuidzijde van Zuidlaren. Aan de westkant wordt de grens gevormd door de Lageweg en de 
Groningerstraat, aan de oostzijde loopt het gebied door tot en met de Groeve en Zuidlaarderveen. 
Een deel van Midiaren valt binnen het Hunzegebied, voor een overzicht verwijs ik naar het 
bovenstaande kaartje. 
Nieuwbouwwij ken 
Er is in het plan sprake van een drietal nieuwbouwwijken: bij Zuidlaarderveen, bij de Groeve en bij 
Zuidlaren in het gebied tussen Noordma en de Havenstraat (deels tegenover het Sprookjeshof). 
Waterpark 
Tussen de weg naar de Groeve (de Hunzeweg) en het Zuidlaardermeer is een vrij brede strook 
gepland met als besternming "waterpark". Waterpark wil zeggen een gebied met veel water, waar 
ook gewoond kan worden en met kleinschalige (water)recreatie. (zie het gearceerde gebied B op het 
kaartje). Meerzicht zou in verband hiermee verplaatst moeten worden naar een recreatiegebied nabij 
de Groeve aan de Zuidlaardervaart. 
Langs de Hunze 
Aan weerszijden van de Hunze zou een brede strook moeten komen waar de nadruk ligt op 
natuurgebied, met de mogelijkheid van niet-gemotoriseerde recreatieve routes. Dit gebied wordt 
grotendeels onttrokken aan de landbouw, alleen begrazing zou deels nog mogelijk zijn. 

Het gaat om plannen in de vorm van een discussiestuk. Onlangs heeft in het Sprookjeshof een 
voorhchtingsbijeenkomst plaats gevonden. Het plan lijkt interessante mogelijkheden te bieden en het 
is in elk geval de moeite waard de ontwikkelingen te volgen en te zien wat er concreet te realiseren 
valt. 

Bouke Klaassens 



Jaarverslag 
verenigïn: '97~'Ö8 

Het verloop van het afgelopen 
verenigingsjaar in chronologische 
volgorde: 

15 april Jaarvergadering in "De 
Hunebedden". Henk Luning houdt een 
inleiding met als onderwerp: Grepen 
uit de historie van Midiaren. Aanwezig 
32 personen. Onze secretaris, Abel 
Aeilkema, kan wegens een ernstige 
ziekte de vergadering niet bijwonen. 
Bestuurssamenstelling thans: Bouke 
Klaassens, voorz., Abel Aeilkema, 
secr., Albert Boers, wnd. Secr., Anke 
Heida, penningm. ,Gies Lamberts, lid. 

17 april Inspraakavond 
bestemmingsplan "De Bloemert" in de 
"Sprookjeshof'. Er bleek veel 
weerstand te bestaan tegen het 
uitbreidingsplan met 80 
wooneenheden. Als vereniging zullen 
wij geen actie ondernemen. 

23 april Bestuursvergadering. Naar 
aanleiding van opmerkingen in de 
jaarvergadering gaan er brieven naar 
de gemeente, CasTel en PTT. 

24 juni Midiaren hoort dit jaar bij de 
dorpen die meedoen aan het project 
"Dorp in 't Groen". 
Er wordt een informatieavond 
gehouden in "De Hunebedden". Het 
project wil bevorderen dat de 
beplanting en begroeiing van 
particuliere erven, openbare ruimten 
en aangrenzende delen van het 
buitengebied weer in hun oude 
waarden wordt hersteld. 
Oude hagen en bomen, hoogstam-
vruchtbomen en kleine boomgaarden 
zijn al te vaak verdwenen door 
schaalvergroting en heersende mode. 
Iedere bewoner kan deelnemen 

aan het project. De belangstelling is 
verheugend groot.. Een werkgroep 
onder voorzitterschap van Trudy 
Steenhuis zal de coördinator bijstaan. 

17 juli Na een slopende ziekte is 
onze secretaris Abel Aeilkema 
overleden. Vanaf 1993 
maakte hij deel uit van ons bestuur. In 
'94 nam hij het secretariaat op zich. 
We verliezen in hem een zeer actief en 
aimabel bestuurslid. De crematie vond 
plaats in besloten kring. 

17 sept. Bestuursvergadering. Bericht 
van de gemeente, dat er geld 
beschikbaar is voor de herinrichting 
van de Tolhuisweg. Het bedrag is 
onvoldoende voor de aanleg van 
drempels. De bloembakken kunnen 
wel opgeknapt worden. Verhogingen 
van veldkeien op de plek van de 
bloembakken lijkt ons een goed 
alternatief. Nader overleg zal 
plaatsvinden. CasTel bericht dat 55 
woningen in Midiaren kunnen worden 
aangesloten op de kabel voor de 
somma van f 1750,- per aansluiting bij 
100 % deelname; bij 80 % deelname 
bedraagt de prijs f2475,-. Een 
belachelijk voorstel. 

30 sept. Vergadering GBOV in "De 
Pan" te Vries. GBOV= Gezamenlijke 
Belangenvereniging Overleggroep 
Vries. Nu de gemeentelijke herindeling 
er staat aan te komen, vraagt de 
GBOV zich af of het zinvol zou zijn 
eens met elkaar van gedachten te 
wisselen over de rol en de plaats van 
de belangenverenigingen in de 
gemeente Eelde-Vries-Zuidlaren. Is 
het wenselijk één front te vormen? 

6 okt. Voorlichtingsavond over 
Leefbaar Platteland Gorecht in café 
"De Hunebedden' Er is extra aandacht 
en geld voor het platteland en de 



coördinator Gorecht Groningen wil 
graag weten wat er leeft onder 
inwoners, wat er zou moeten 
gebeuren. In een aantal 
gespreksgroepen wordt er 
gebrainstormd en er worden veel 
zinvolle suggesties naar voren 
gebracht. 

5 nov. Instructieavond "Dorp in 't 
Groen" in café "De Hunebedden". Er 
hebben zich 27 deelnemers aangemeld, 
die op deze avond plantinstructies 
krijgen van coördinator Gerard 
Wezemberg. 

10 nov. Bestuursvergadering. De gang 
van zaken op de Boomplant dag 
wordt besproken. Nogmaals 
herinrichting Tolhuisweg. 
Grondwerken is van mening, dat voor 
ons voorstel, de bloembakken te 
vervangen door verhogingen van 
veldkeien, de Tolhuisweg te breed is. 
Is dit zo?? 

wordt. Dorpsbelangen probeert u via 
het Kabinet zo veel mogelijk op de 
hoogte te houden van wat er in onze 
vereniging speelt. 

' ~~-f*''•'-•'.•'.*& ***&,' -/̂ ..̂ .̂vü!--..---.'.-«-.-....-: 

29 nov. Plantdag. Het 
beplantingsmateriaal ligt ingekuild op 
een akker van Stef v.d. Helm. 
Successievelijk haalt ieder zijn 
bestelde voorraad. Sommige 
fruitbomen waren niet voorradig, maar 
zullen nageleverd worden. Er is koffie. 

2 dec. Bouke en Anke bezoeken de 
bespreking bij Marjan Giebels over 
een eventueel te houden 
Nieuwjaarsreceptie. 

16 maart Op kraamvisite bij de fam. 
Heida. Mooie baby. Daarna vergaderd 
over agenda jaarvergadering. 

Het lukt de redactie van het 
Midlaarder Kabinet nog steeds de 
krant 4 x per jaar te doen verschijnen, 
wat door het dorp zeer op prijs gesteld 

Een 8-kantige eiken eettafel 
en 

Een commodore 64 + joystick + 
toetsenbord + diskdrive + 
printer + 600 spelletjes zonder 
monitor. (Deze computer kan 
op de t.v. worden aangesloten) 

Fam. Davids, 8 4094732 

03G803 

Een antieke houten schouw 
Afm. 1 bij lm. 

Wouter Warnaar 9 4090493 



SLAGERIJ G.P. KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

rolpens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boeren leverworst 
droge metworst 
droge boeren ham (schenk) 

GRONINGERSTRAAT 56,9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

jfe^GRAALMAN 
£• •«I ynfeweiiwó' v.v. 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubilering 
*Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel. 050 5345131 

Betrouwbaar en snel 
installeren, onderhouden, 
reparen of vernieuwen 
van dakgoten, riolen, 
waterleidingen en al uw 
andere sanitaire 
installaties. 

Vraag vrijblijvende 
informatie aan. 

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij LI 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

•'^pfTi^ 

m& Ons land kent een dicht gespreid net van muziek-
scholen. Adressen sturen wij u graag toe. 
Daarnaast vele privé-les mogelijkheden, 
voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren. 
Kom eens langs of stuur onderstaande bon in; 
U wordt dan volledig geïnformeerd I 

Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter 
van jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren 
over: 
O huurmogelijkheden van een piano 
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel 
O lesmogelijkheden in onze omgeving 

•* Met Uw naam en adres zenden aan: 

- ÎZ --74JLir-hL&.luvt-- yila-vLO ís B.V. 
* Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



Lenteaktie 1998 « 
Het plaatsen van een paainest voor 
ooievaars op de Brink van de fam. 
Schuiling op 21 maart '98. 

Er zijn weinig vogels die zo tot de 
verbeelding spreken als de ooievaar. Aan 
zijn fantastische glijvluchten op thermiek en 
een voorkeur voor drassige graslanden 
dankt hij de bijnaam "zweefvlieger van het 
platteland". De ooievaar was een veel 
voorkomende en graag geziene gast. Hij 
kondigde het voorjaar aan en bracht geluk. 
Tot in de jaren vijftig kon de vogel zich 
redelijk handhaven in het kleinschalige, 
vaak drassige weidelandschap Toch was er 
toen al sprake van een duidelijke 
teruggang. In 1913 werden 500 paartjes 
geteld in ons land. In 1939 waren er nog 
maar 312 bewoonde "ooievaarsburchten". 
Dertig jaar later, in 1969, werden slechts 19 
nesten bezet. Deze afname was vooral het 
gevolg van grote veranderingen op het 
platteland. Door ruilverkaveling, bemaling, 
bemesting en een toenemend gebruik van 
landbouwmachines en bestrijdingsmiddelen, 
verdween op veel plaatsen een gevarieerd 
landschap met een rijk dierenleven. De 
ooievaar vond er steeds minder voedsel en 
voelde zich er nauwelijks meer thuis. Toen 
in de zestiger jaren de ooievaar voorgoed 
uit ons landschap dreigde te verdwijnen, 
startte Vogelbescherming Nederland in 
1969 het ooievaarsproject. Het 
ooievaarsdorp " Het Liesveld" in de 
Alblasserwaard werd opgericht, met als 
belangrijk doel een nieuwe generatie 
ooievaars te krijgen. De eerste bewoners 
waren ooievaars uit Zwitserland en 
Duitsland. Zij kregen 'de taak' om voor 
nakomelingen te zorgen. Jonge ooievaars 
zijn pas na vier jaar volwassen. In de 
afgelopen 25 jaar werden in "Het Liesveld" 
honderden ooievaars in een beschermde 
omgeving geboren en grootgebracht. 
Regelmatig verhuisde een volwassen 
paartje naar één van de twaalf zgn. 
buitenstations. 

Deze werden vanaf de jaren zeventig 
verspreid over het land, door enthousiaste 
vrijwilligers opgericht. Hier leven de 
ooievaars in meer natuurlijke 
omstandigheden dan in het Liesveld. Ze 
brengen er zoveel mogelijk zelfstandig hun 
jongen groot. Deze jongen, vogels van de 
"derde generatie" volgen hun natuurlijk 
instinct en gaan op trek. Inmiddels heeft het 
ooievaarsproject zo'n succes, dat we in de 
nazomer soms weer kleine 
"ooievaarswolken" zien, vogels die zich 
verzamelen voor de trek. Er zijn ook 
ooievaars die zich ver van een buitenstation 
vestigen en helemaal in eigen behoeften 
kunnen voorzien. Op zo'n paartje hopen we 
in Midiaren! In onze omgeving kunnen ze 
op de graslanden hun kostje bij elkaar 
scharrelen. Het voedsel bestaat vooral uit 
regenwormen, muizen, mollen, kevers, 
sprinkhanen, kikkers en kleine vissen. De 
trek is voor steeds meer ooievaars en 
andere trekvogels eén minder plezierige 
reis. Pleisterplaatsen onderweg worden 
bedreigd en in sommige landen worden 
trekvogels door jagers belaagd. 
Elektriciteitsleidingen vormen een gevaar, 
omdat de vogels er tegenaan kunnen 
vliegen. Niettemin zijn er van de 903 
geboren jongen uit buitenstation "De 
Lokkerij" bij de Wijk in het Reestdal nog 
574 in leven, vanaf 1981 her introduceert 
men daar de ooievaar. Ons paainest is daar 
ook vervaardigd! 

Wij hopen dat een verdwaalde ooievaar 
vanuit Leek, Roderwolde, Eernewoude, de 
Wijk, of een echte "wiede" ons nest wil 
kiezen, een partner vindt en voor jonge 
eibers zorgt! Mocht dat gebeuren; kijk 
vanaf het fietspad of de weg en loop niet 
onder het nest, zodat het nest niet 
verstoord raakt. Net als vroeger geloven 
we dat de komst van de ooievaar geluk 



brengt en niet te vergeten kindertjes! 
Vandaar onze toast met kandeel op een 
mooi en vruchtbaar voorjaar! 

Trudy Steenhuis 

N.B. de Larixpaal heeft de 
dorpsfeestcommissie gekregen van 
Natuurmonumenten d.m.v. onze 
boswachter-Ronald Popken. 
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Een feestje geven 
AFWAS )( 
BAND* 
BEACH-PARTY* 
BESTEK K 
BIER A 
BLOEMEN X 
BORDJES x 
BORREL* 
BRUILOFT* 
CATERING % 
CHAMPAGNE y 
COLAx' 
DRANKN 
EINDEXAMENFUIFX 
ETENTJE X 
FAMILIE X 
De overgebleven letters 

FEESTZAALV 
FUIFX. 
GEZELLIG X. 
INKOPEN K 
KATER* 
KOFFIE X 
KOUD BUFFETX 
LIMONADES 
MOPPENx 
OPDOFFEN^ 
OPEN HUIS X 
OPTUTTEN* 
PARTYA 
PARTYTENTJC 
PEUKENx 
RESTJES^ 

vormen een zegswijze. 

ROKEN \ 
ROSEX 
SALADES* 
SEKT* 
SJOUWEN K 
SLAGROOM X 
STOKBROODX 
SUPERMARKT V 
TAPX: 
THEE* 
TOOSTJES \ 
TUINFEEST X 
UITNODIGING tf 
VERKLEDEN < 
ZELF BAKKEN \ 
ZOUTJES x; 
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Voor iedereen moet 
öeze puzzel op te lossen 
zijn. zelfs voor l?et meest 
honkvaste figuur in Mid-
iaren want wie heeft.er 
niet ooiteen feestje ge-
geven ?De kßrstpuzzel 
was tod) te moeiiij^ of 
niet interessant genoeg 
want we kyegen maar 4 
inzendingen binnen. 
Hieruit zijn twee win-
naressen getrokken : 
eerste is AÍie Davids en 
zij krijgt z W V bonnen 
tweede werd Jolanda 
Sants en zij hijgt 1 bon. 
Van harte gefeliciteerd l 

-B- l Cl 

Oplossing: 

I 
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Beste Midlaarders, 
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De nieuwe commissie werd geïnstalleerd in de donkere dagen 
voor kerst en werd meteen in het diepe gegooid met de organi-
satie van de traditionele oliebollenactie. Na dit hectische 
gebeuren heeft de commissie wat tijd genomen om te praten over 
de toekomst. Hierbij bleek al snel dat Midiaren niet alleen te 
doen krijgt met een gezellig en dorstig maar ook fantasie-rijk 
gezelschap. U bent gewaarschuwd! Wij hopen met de hulp van de 
wijkhoofden en alle Midlaarders de komende jaren toe te werken 
naar weer net zo'n daverend dorpsfeest! 

Het volgende dorpsfeest 

Het volgende dorpsfeest staat alweer voor de deur! Nou ja, in 
ieder geval voor de feestcommissie. De commissie vindt de 
traditionele periode van vijf jaar tussen de feesten te lang. 
Wij willen sneller. En na zo'n geslaagd dorpsfeest willen de 
Midlaarders vast ook sneller een dorpsfeest. We hebben dan ook 
niet lang na hoeven te denken over het jaartal: het magische 
jaar 2000. Die beslissing was snel genomen. Een beslissing 
overigens waar de wijkhoofden mee in hebben gestemd. 

Maar wanneer dan precies, dat 'feest van de eeuw'? We hebben 
lang gekeken naar de mogelijkheid om het feest te houden rond 
de jaarwisseling 1999-2000. Maar na een aanvankelijk enthousi-
asme kwamen er geleidelijk zoveel praktische bezwaren op tafel 
dat we besloten hebben dit idee los te laten. 

De commissie heeft er nu voor gekozen te streven naar een 
'midzomernachtsfeest', dus omstreeks 21 juni 2000. Een zomer-
dag (en -nacht) biedt natuurlijk veel meer mogelijkheden voor 
buitenactiviteiten voor jong en oud. En de datum valt nog net 
voor de vakantie-hausse. Juni 2000, het lijkt nog ver, maar 
het aftellen is begonnen! 

Andere activiteiten 

Op weg naar het dorpsfeest wil de feestcommissie voor de 
Midlaarders regelmatig activiteiten organiseren die niet 
alleen leuk of nuttig zijn om te doen maar ook geld opbrengen 
om de feestkas te spekken. Zo zullen wij zorgen voor eten en 
drinken en ander vermaak bij de voetbalwedstrijd Midlaren-
Noordlaren in mei. Zie voor meer hierover in het stukje van 
het organiserend comité elders in het Kabinet. Daarnaast 
helpen we mee met de installatie van het ooievaarsnest dat 
door de oude dorpsfeestcommissie als blijvend aandenken aan 
het dorp is geschonken. Verder zal er in het najaar waar-
schijnlijk een vlooienmarkt gehouden worden en is er natuur-
lijk de zes-wekelijkse oud-papieractie. En tenslotte beginnen 
we de HMP aktie waarover meer hieronder. 



Home-made Midlaarder Products (HMP) 

Timmert U wel eens nestkastjes? Maakt U lekkere jammetjes? 
Heeft U elk jaar weer emmersvol van die heerlijke ouderwetse 
appels? Ieder mens maakt of verzamelt wel eens zaken waarvan 
hij denkt, goh, dit zou ik best kunnen verkopen. Dan is die 
mogelijkheid er nu! 

De dorpsfeestcommissie biedt U de gelegenheid om Uw producten 
te verkopen op een manier waar zowel U als de feestkas (en dus 
uiteindelijk ook weer: U) beter van wordt! 

Dit gaat als volgt: 

-U maakt of verzamelt een leuk produkt en weet ook ongeveer de 
prijs die U ervoor wilt hebben 
-U neemt contact op met de commissieleden Esther Julius of 
Truus Kuiper. Zij zullen kijken of Uw product geschikt is om 
te worden verkocht als 'Home-made Midlaarder Product' 
-De feestcommissie zal proberen Uw product te verkopen maar 
legt op de prijs een kleine toeslag die naar de feestkas 
toevloeit. dt 
-Na verloop van tijd krijgt het geld (geluk) of U krijgt Uw 
product terug (pech). 
-Verkooppunten zijn: Het Roosje van Midiaren en Kaarsmakerij-
Imkerij Bij-een. Ook zullen wij als de gelegenheid zich voor-
doet een marktkraam opzetten. 

Schroom niet voor HMP contact op te nemen met Esther of Truus. 

Oliebollenactie 1997 

De oliebollenactie liep dit jaar dank zij de hulp van velen 
weer gesmeerd. De netto-opbrengst was f 1600. Dank aan allen 
die hebben mee geholpen, maar vooral aan opper-oliebollenbak-
ker Ab Seubring en aan Frits Sprenger van de Bloemert die 
belangeloos de keuken van de Captain's Bar ter beschikking 
heeft gesteld. En natuurlijk dank aan alle afnemers van de 
wederom overheerlijke oliebollen! 

Namens de nieuwe dorpsfeestcommissie, 

Pieter den Hengst 

ca ca es cscscs es ca ca ca es ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca es ca es ca ca ca ca oscacses 

Restaurant 

"De Hunebedden" 

specialiteiten in: 
- vlees 

-vis 
- wild 

- gevogelte 

Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren 
Telefoon: 050-4091462 

Het adres voor: 

- maaltijdbezorging aan huis 
- maaltijdbezorging voor bedrijven en 

instellingen 
- bruiloften, partijen en recepties 
- buffetten (ook aan huis) 



Kinder pwzzel-rebus-puzzel-rebus-puzzel-rebus-puzzel-rebus-kinder 

Voor de gíéíert! kinderen is dit de lentepuzzel van het Kabinet. Het is een rebus en met een 
beetje logisch denkwerk heb je deze zo opgelost. Winnaars van de vorige puzzel zijn Edwin en 
Arjan geworden zoals je op de kinderpagina kunt lezen. Als je de rebus hebt opgelost, stuur 
dan snel de oplossing in, dan maak je kans op de WigWam bon. 

Hersenkraker 

Rebus "W 

Als je deze rebus oplost, krijg je een bekend 
spreekwoord. Doe je best! 

KS.B& AA.U+T K=T 

DE REDACTIE HEEFT GEHOORD : 
dat de fam. Heida een baby heeft gekregen. Het is een meisje en heet Margriet en is te vinden 
aan de Tolhuisweg bij de houten ooievaar. 
Dat Lolo en Albert Boes oma en opa zijn geworden. 
Dat de misdaad in Midiaren ongekende vormen begint aan te nemen. 
Zo heeft iemand het water van het sportveld laten weglopen en dat iemand bij Martin Sants een 
boor heeft gestolen. 



* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer* 

Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en 
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur 

Esther Julius, Gíoni^erstraat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940 
Drivé: 050 409 5687 

.*< tlJ«H i.••*.!. 

HET EI VAN COLUMBUS 
UNIEK IN HET NÔ1 

THEMA RESpO^ 
Maak een ontdekkingsreis 

indetïjjaväriß^-
ALL-IN AimNüëÊi 

inclusief eten, drinkeneti-enterM 
VOOR U ALLEEN, EN VOOÊÊËÊÊ 
BRUILOrTEN-PARTIJEN-EE^||S|^ 

Bel voor informatie én/or^BîrotliMè;: 
Groningerstraat 21 • MIDLAREW^OS 

KpftaiéS 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
Tel. 05905-91446 

mti^w 
BBIBIU 

<??ce&4>*¿&€& 



de 
Bloemert 
ZUIDLAARDERMEER 

HISSëëM! 
m 

' W W J 

RECREATIEPARK 
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN 

Partyboot 'de Wolfhorn' 
Rondvaart en Partyboot. 

Zeer geschikt voor feesten en 
reünies. Barbecues aan boord. 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows ( 4 * 
Speciale hotel- en langhuur-
arrangemencen. 
Jachthaven en camping. 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

Eterij - Schenkerij 'de Bloemfontein' 
Restaurant, Diners, Buffetten. 
Recepties. 
Bij ons kunt u terecht voor een 
hapje en een drankje ook op het 
ruime terras aan het water. 

Zeii-/surf$chooi 
Interne en externe jeugd-

zeilweken. 
Verhuur van zeilboten. 
waterfietsen en kano's. 

Privélessen. 
Watersportarrangementen. 

Een enthousiast team van 
goed opgeleide instructeurs. 

Captain's Bar 
Bruine kroeg 

Terras aan het meer. 

Volop genieten aan hetZuidlaardermeer 

Vraag naar onze folder! Bel: 050 - 409 15 55 
De Bloemert I 9475 TG Midiaren 


