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Van de redactie
Ook dit jaar hebben alle adverteerders er weer mee ingestemd dat hun advertenties in het
kabinet geplaatst worden. Met de opbrengst hiervan is het mogelijk om dit blaadje in
Midlaren gratis te verspreiden. De redactie bedankt de adverteerders hiervoor.
Het kabinet is inmiddels een vertrouwd orgaan geworden in Midlaren waar de diverse
verenigingen dankbaar gebruik van maken. Van die kant is er genoeg aanvoer van copy.
Trudy Steenhuis heeft een interessant stuk geschreven over het kraaienbosje wat hoorde bij de
voormalige buitenplaats Meerwijk. Trudy doet dit uit eigen beweging en zo zien wij graag dat
ook anderen initiatief zouden nemen lot het schrijven van een stukje voor de krant. Ook een
gedicht zou leuk zíjn. Door de kinderen worden al regelmatig tekeningen en verhaaltjes
ingestuurd.
De vereniging Dorpsbelangen heeft niet stil gezeten. Het jaarverslag 1998/1999, de reactie
van B&W op de brief inzake de Tolhuisweg en de notulen van de bijeenkomst van de
bevolking met het college van B&W, is in dit blad te lezen.
Het is kennelijk ook mogelijk om een wedstrijd met pompoenen te houden!
Van de Dorpsfeestcommissie een verslag van de oliebollenactie en de nieuwjaarsbijeenkomst
van 10 januari j.l. Verder alvast een aankondiging van een Neptunus feest op 8 juli 2000.
Andries Haaijer stopt met regiopost, de V.v.V. heeft wat activiteiten op stapel staan, de
vrouwenvereniging doet onder andere verslag van de kerstmarkt en 'f OMI heeft haar talenten
wederom getoond en doet daar verslag van.
De krant is daarom zeker weer de moeite waard om gelezen te worden.
Jaap Gros
P
De redactie heeft gehoord dat:
Sandra en Johan van der Helm een dochter hebben, Jolien genaamd
Theo en Margreet Overduin ook een dochter, Maarlje hebben.. Het visitekaartje in het
•• ooievaarsnest heeft dus geholpen! !
Henny en Theo Borgman zijn komen te wonen aan de Groningerstraat 41
De bloembak aan de Tolhuisweg op maandagavond 9 maart om ong. 22.30 uur aan barrels is
gereden, de dader is onbekend. Misschien een aanwonende die schoon genoeg had van de
discussie over de bakken??

Aktiviteitenlijst
28 maart 14.00 uur : TOMI speelt Tsjechov in Ekehaar.
Zaterdag 3 april 14.00 uur: eierzoeken in de Bloemert
11 april Notenschieten in de Bloemert
13 april 20.00 uur: jaarvergadering ver. Dorpsbelangen in Meerzicht
22 augustus 13.00 uur: grasbaanraces sportveld Midlaren
8 juli in het jaar 2000 Neptunus feest
•'

Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 1998/1999
De jaarvergadering 1998 w o r d t gehouden op 16 april in café restaurant de Hunebedden.
Aanwezig 19 leden. Onze nieuwe burgemeester H.W. Pannekoek is bereid gevonden iets te
vertellen over zichzelf, zijn werk als burgemeester en de stand van zaken na de gemeentelijke
herindeling. Het bestuur ziet er na de bestuursverkiezing als volgt uit: Bauke Klaassens,
voorzitter - Anke Heida, secretaris en penningmeester - Albert Boes, lid - Gies Lamberts, lid
en Rik T i m m e r w o r d t met algemene stemmen gekozen als nieuw lid van het bestuur. Rik
vervult hiermee de vacature die ontstaan is na het overlijden van onze secretaris Abel
Aeilkema.
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Het programma van onze vereniging heeft dit jaar vooral in het teken van verkeer en
veiligheid gestaan. Met name de Groningerstraat en de Tolhuisweg zijn aan de orde gekomen.
Wat betreft de problemen rond de Groningerstraat (het te snel rijden) hebben w e aansluiting
gezocht via de gemeente bij het Plattelandsbeleid Gorecht. Met "succes". In het
werkprogramma 1998 van de regiegroep Gorecht w e r d het project "Verkeersmaatregelen
dorpskernen Midlaren, Noordlaren, Onnen"opgenomen. Ingenieursbureau Oranjewoud
kreeg de opdracht om een plan te ontwikkelen. O o k wij mochten "meedenken". Bauke
bezocht hiervoor een vergadering in de Sprookjeshof. Er w o r d t een plan door Oranjewoud
uitgewerkt. Wij als Dorpsbelangen zullen te zijner tijd (zo staat in het Nieuwsblad van het
Noorden) inzage krijgen. Dat kregen w e ook, al was het maar heel eventjes, grootse plannen.
Subsidieaanvraag w o r d t ingediend. Huidige stand van zaken: het plan wat door Oranjewoud
is voorgesteld is te duur.....
Tolhuisweg: het bestuur is van mening dat het nu echt niet langer kan met de bloembakken.
Zij vraagt in een brief aan de gemeente om hun plannen met de Tolhuisweg duidelijk te
maken. Tevens w o r d t er gevraagd o m rekening te houden met de wensen van de bevolking
ook al liggen die wensen niet op de zelfde lijn als die van de gemeente. Er komt geen reactie.
De vereniging vraagt o m een persoonlijk overleg. Hierin w o r d t duidelijk dat de gemeente niet
mee wil werken aan iets anders dan het renoveren van de bloembakken. Het bestuur nodigt
de aanwonenden van de Tolhuisweg op 4 november 1998 uit o m over de problemen en
mogelijke oplossingen te komen praten. O p de vergadering volgt een enquête. De vraag die
hierin gesteld w o r d t is: bent u het eens zijn met het verwijderen van de bloembakken en het
aanleggen van 2 plateaus in combinatie met een aantal wegversmallingen. De meeste
ondervraagden kunnen het daar mee eens zijn. Wederom naar de gemeente. Die lijkt deze
keer wat milder gestemd en w e worden verzocht om onze wensen aan het College van B&W
kenbaar te maken, dit doen w e in een brief op 3 december 1998. O p 17 februari 1999 krijgen
w e een brief terug. De gemeente heeft besloten de bloembakken te verwijderen en twee
wegversmallingen aan te brengen op de Tolhuisweg. De gemeente blijkt doof te zijn voor wat
de wensen van de bevolking betreft. W e mogen, zo staat in de brief nog wel meedenken over
de positie van de wegversmallingen. W e zullen opnieuw contact met de gemeente zoeken.
In 1998 krijgen w e als bestuur een uitnodiging van de gemeente om een werkatelier te
bezoeken. De gemeenten Noordenveld en Zuidlaren gaan gezamenlijk een Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoersplan opstellen. Zij denken dat ze een beter resultaat zullen bereiken als
ze de bevolking laten meedenken. Ook in de Oostermoer w o r d t over het Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoersplan gesproken en ook hierin w o r d t de bevolking gevraagd haar
medewerking te verlenen. Bauke en Anke bezoeken namens onze vereniging het werkatelier.
Zij w o r d e n gevraagd de knelpunten betreffende verkeer en veiligheid binnen ons dorp aan te
geven. O p een vervolgavond die door Anke w o r d t bezocht, w o r d t een oplossing gevraagd
v o o r de op de eerder gehouden avond aangegeven knelpunten. De resultaten van het

werkatelier, reacties van de bevolking en het op te stellen vervoersplan zullen begin 1999 in
de Oostermoer openbaar worden gemaakt.
Niet alleen verkeer en veiligheid is dit jaar een belangrijk onderwerp. Ook de druk op het
Zuidlaardermeergebied, met name de plannen rondom de Bloemert en de plannen rondom
de Noordma baren ons zorgen. We besluiten om ons op de hoogte te blijven stellen van de
ontwikkelingen rond de Bloemert maar verder geen stelling in te nemen. We zullen de
bevolking wel blijven informeren over eventuele inspraakrondes e.d. Wat betreft de plannen
rond de Noordma, eind 1998 wordt duidelijk dat deze plannen niet zullen worden
gerealiseerd.
In 1998 wordt het ons ook duidelijk dat we in Midlaren wel nooit kabeltelevisie zullen krijgen.
Brieven naar Castel en gemeente om bij te dragen in de aansluitkosten hebben tot dusverre
niets opgeleverd.
In 1998 en 1999 worden een aantal vergaderingen van het GBOV (Gezamenlijke
Belangenvereniging Overleggroep Vries) bezocht. Deze vereniging moet nu, na de
gemeentelijke herindeling, ook geherindeeld worden. Er zijn een aantal belangenverenigingen
bijgekomen. Nieuw bestuur, nieuw beleid, nieuwe naam.
Op 17 december 1998 bezoekt het College van B&W van de nieuwe gemeente Zuidlaren de
bevolking van Midlaren om kennis te maken. Vanuit de bevolking kunnen vragen en
opmerkingen met betrekking tot het gemeentelijk beleid naar voren worden gebracht in een
min of meer informele sfeer. Helaas komt een aantal wethouders niet opdagen en de rest van
het College heeft zich niet echt ingelezen in de door het bestuur opgestuurde agendapunten.
Een teleurstellende bijeenkomst vindt ons bestuur.
In februari een verrassend bericht in het
Nieuwsblad van het Noorden. Midlaren krijgt
een miljoen. De gemeente wil de leefbaarheid
van Midlaren drastisch verbeteren en heeft
Ee
daar een miljoen voor uitgetrokken. Bij
navraag blijkt het "een dode mus" te zijn. De
pers heeft de zaken enigszins verdraaid, aldus
Midlaren - o e _ m
de gemeente. De krantenkop moet zijn:
re
Midlaren wordt van wensenlijst geschrapt en
f drastisch v ^ ï ee i d m Midla^ l e g e v a n ß e ^ ^ n . Het
krijgt geen cent !

n miljoen
voor Midlaren

Het

d

SeJd1n0e^e.«vesteren.

e woon- en S - ^ t e r i n g van

°pm fAkSSS^S a a r hHet
eid

Plan vooraj de nadi l ^
s^rkeersveijSefd k J e ^ e n 0 P
aamheid * e i d e n d Uur .

Nvhl U

M

Het was een druk jaar voor de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren. Jammer dat we bepaalde
zaken nog niet met een goed gevoel hebben kunnen afsluiten. We zullen u via het Kabinet op
de hoogte stellen van de voortgang in deze zaken.

Voor de puzzelaars
De winnaar van de kerstpuzzel is A. Velthuis van de Groningerstraat 54
geworden. Hij of zij zal, zoals te doen gebruikelijk wanneer je de kerstpuzzel
oplost, twee VVV bonnen ontvangen.
De oplossing van de kerstpuzzel luidt als volgt: 1 De kerk op de toren zetten.
2 De kogel is door de kerk. 3 Kerken willen verzetten.
De nieuwe puzzel vergt wat rekenwerk waarbij de oplossing van de sommen uit
het getal vier moeten worden weggestreept. Wanneer u de oplossing instuurt
maakt u kans op de VVV bon. Tot de volgende keer.
———-—•
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HERSENGYMNASTIEK
De overgebleven letters vormen een voorzetsel.
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v-É-f- ;

y (¡ A

e-»c mies
(Xa w

T I C A
De oplossing van de onderstaande
sommen vindt u kriskras terug in het
letterveld.

1x 2=4w-a

35+ 26=
36:
3 -f-to^cY
7 x ^-\h\\<-.d^\W]
72:
3
1 0 - 6 = ^^f
82:
2 Wivß^v KKW In.
107=dút
87- 65
15- 8=VAH~~
90: 10
15-f-15={jteWVj
127- 36
18 : Z=mai<* %tn>
158- 87
25x 3=iAjM«"**k'j 165- 93
25+72= U t w ^ ^ j 195:
3
235:
5
32+48=MK J
253+347
6+ 5= ti¿
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Feenstra mist de
aansluiting
niet.

Roelof

Hollander

"GARAGE - SCHADEHERSTEL • SPUITWERK
Groningcrstiaat 50 9475 PC Midlaren Tel.050 409 20 31

voorjaars aanbieding
I
Feenstra Noord B.V.

Uw auto schoon voor de zomer
van binnen en buiten

Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111
Drachten
Bolder 59
Tel. 0512 526258

e*^&t

feenstra
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Zeer scherp geprijste autos
en Groot in Nieuwe banden
Gebruikte b a n d e n v . a . 2 5 ,
¡nel. montage en balanceren
in Hollander

We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact Elke Rabobank
^
staat midden in de samen.-•/''
..
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank
R,abQtank Eelde-Vries Zuidlaren
tél':050 409 2501

m jé van auto VERANDER'!

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERlj

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

*%>

Dorpsbelangen

Vereniging "Dorpsbelangen MIDLAREN"
Ook voor uw belang.
secr. : Mevr. A.Heida
Tolhuisweg 31
9475 PD MIDLAREN

In d/'t Kabinet heeft de Vereniging Dorpsbelangen de volgende onderwerpen voor U: -B&W
reageert op brief inzake Tolhuisweg - notulen van de bijeenkomst van de bevolking met het
College van B&W op 17 december 1998 - het jaarverslag - de jaarvergadering.
Allereerst de brief van B&W inzake de Tolhuisweg die u hieronder ziet afgedrukt. Wij als
bestuur zijn teleurgesteld in het feit dat de wensen van de bevolking geheel terzijde zijn
gelegd. Op dit moment wachten we op het ontwerp van de maatregelen. De gemeente wil
niet meer praten over andere mogelijkheden. Wilt u reageren? Dat kan via ons secretariaat:
Tolhuisweg 31 - Tel. 4096544.

Onderwerp:

verkeerssituatie Tolhuisweg Midlaren
Ä |

Geachte mevr. Heida,

%

'fvvp;

••.••.•

Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn binnenkort de bloembakken te verwijderen en
. twee wegversmallingen aan te brengen op de Tolhuisweg. Voordat wij tot aanleg overgaan
zullen wij in samenspraak met u de positie van de wegversmallingen bepalen.
Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen, het
interprovinciaal overleg en rijkswaterstaat is een convenant gesloten: 'Duurzaam Veilig'. Het is
de bedoeling dat de komende tien jaar het Nederlandse wegennet duurzaam veilig wordt
ingericht.
¡ ;
» ••
In het kader van 'Duurzaam Veilig' zal voor de bebouwde kom van Midlaren een 30 km/uur
regiern gaan gelden. De Tolhuisweg valt hier binnen.
Een 30 km/uur gebied vlgs. 'Duurzaam Veilig' houdt in dat er aan het begin van het gebied een
duidelijke aanduiding '30 km/uur gebied' (poortconstructie) dient te komen en dat op de
knelpunten sobere fysieke maatregelen genomen dienen te worden.
Voor_de Tolhuisweg geldt dat er vlgs. 'Duurzaam Veilig' geen knelpunten zijn en dat de fysieke
^worden gevormd door voornoemde wegversmallingen.
mee voldoende geïnformeerd te hebben.
NHoogaéhtepra,
bbraefneëster en wethouders van Zuidlacen
\|V:>''-

mr. l+WPannekoek,

mr. P. Post

burgemeester

7 ? ?**•

De notulen van de bijeenkomst op 17 december 1998 in
café de Hunebedden, genotuleerd door de gemeente.

Vergadering d.d. 17 december 1998 met Belangenvereniging Midlaren en het college van burgemeester en
wethouders van Zuidlaren te Midlaren.
Aansluitend kennismaking met de bevolking.
Aanwezig:

5 bestuursleden van de belangenvereniging
namens de gemeente: de heer H. Pannekoek
de heer J. Frieling
de heer P. Post
mevrouw J. Rosier
de heer P. v.d. Meulen
mevrouw G. Koers (notuliste)

Wens/
Probleem

Omschrijving

opmerking

De belangenvereniging Midlaren is
geen voorstander van een samenwerking voor de gehele gemeente
met alle belangenverenigingen in
het GBOT. Dit lijkt hen niet werkbaar, het werkgebied is te groot.
Indien het definitieve herinrichtingsplan voor de Groningerstraat
gereed is, wordt dit voorgelegd aan
de belangenvereniging.

toezegging

Actie
door:

Afgewerkt (hoe):

Naam

infra

Betreffend plan is gebruikt voor de
aanvraag van een bijdrage (GDU).
In geval van subsidieverlening
moet het plan nader worden
uitgewerkt en zal er op dat
moment nader worden overlegd
met de belangenvereniging.
Een voorstel richting BenW is in
de maak. Zodra BenW hier een
uitspraak over heeft gedaan, zal
de bel. ver. hierover worden
geïnformeerd.
Op verzoek van een of meerdere
bewoners is er in het verleden de
afspraak gemaakt dat de bewoners de bakken zouden onderhouden. Wij onderhouden de bakken
op dit moment dus niet.
Een voorstel richting BenW is in
de maak. Zodra BenW hier een
uitspraak over heeft gedaan, zal
de bel. ver. hierover worden
geïnformeerd.
Een voorstel richting BenW is in
de maak. Zodra BenW hier een
uitspraak over heeft gedaan, zal
de bel. ver. hierover worden
geïnformeerd.

v.d.
Meulen

probleem

Verschil van inzicht belangenvereniging/gemeente betreffende
verkeersmaatregelen Tolhuisweg
(zie brief).

Infra

probleem

Achterstallig onderhoud
bloembakken aan Tolhuisweg.

Groen

wens

Tolhuisweg: bloembakken
verwijderen, plateaus aanleggen.

Infra

wens

Tolhuisweg: Indien bloembakken
gehandhaafd blijven, de fietsers
rechts en autoverkeer links van de
bakken laten rijden.

Infra

gemeente Zuidlaren

Kolker/
v.d.
Meulen
Nanninga

Kolker/
v.d.
Meulen
Kolker/
v.d.
Meulen

2

cp
Actie
door:

Wens/
Probleem

Omschrijving

wens

Tussentijds onderhoud Haasakkers
(= zandweg) i.v.m. regenval. Graag
de weg schuin naar de sloot
schaven en niet bol.

Afspraak

wens

wens

wens
verzoek

probleem

probleem

suggestie
verzoek

Afgewerkt (hoe):

Het onderhoud wordt meegenomen in het jaarlijkse reguliere
onderhoud van zandwegen. De
afwatering vormt hierbij dikwijls
een probleem, wat moeilijk is op te
lossen.
belangen- Contact opnemen met de heer
Indien probleemsituaties zich
Hemkes (tel. 050 - 4099776)
ver./
voordoen, even met de gemeente
bellen (betreft Haasakkers).
bewoners
De situatie zal ter plekke bekeken
Groen
Bomen snoeien Haasakkers (=
worden in hoeverre de takken
zandweg) i.v.m. rijden met caravan.
problemen opleveren.
Geen mogelijkheden; zulks i.v.m.
VRO
Woningbouw
streven behoud landschappelijke
waarden te versterken behouden;
bovendien gelden vanuit het POP
aanzienlijke ruimtelijke
beperkingen
bel.ver.
Contact opnemen met Castel.
Kabeltelevisie
Groen
Hout wordt verkocht. Weggeven
Gesnoeid (beuken)hout beschikbetekent minder inkomsten,
baar stellen aan verenigingen,
waardoor een gat in de begroting
zodat zij het kunnen verkopen als
ontstaat. Bovendien zijn er ook
open haardhout.
andere belanghebbenden die wel
¡ets voor een dergelijke constructie
zouden voelen. Door hier op in te
gaan zou een precedent ontstaan.
Onderhoud schelpenpad (fietspad) Infra en
Wordt meegenomen in het
beheer
50 bunder
jaarlijkse reguliere onderhoud van
gebouschelpenpaden.
wen
Onderhoud fietspad (vijftigbunder)
Infra en
Wordt meegenomen bij de
beheer
(Tolhuisweg-Tienelsweg). Is een
jaarlijkse weginspectie, aan de
gebouhand waarvan het jaarlijkse
LE14-route.
wen
onderhoud wordt bepaald, met in
acht neming van het beschikbare
budget.
Ecologisch bermbeheer.
Groen
Voor het algehele bermbeheer
wordt er naar gestreefd om in
1999 nieuw beleid te ontwikkelen.
Bomen planten in berm oostkant
Groen
Verzoek is in behandeling
Midlaren-Noordlaren (Project: Dorp
in het Groen, Midlaren).
Infra en
beheer
gebouwen

gemeente Zuidlaren

Naam

Hemkes

Nanninga

Schenkel

Nanninga

Hemkes

Hemkes

Nanninga
Medema

Wens/
Probleem

Omschrijving

Actie
door:

Afgewerkt (hoe):

wens

Langs fietspad Esweg meer
lichtmasten (Zuldlaren-Midlaren).

Infra

Dit fietspad maakt geen onderdeel Kolker
uit van een hoofdroute. In het
verleden is door de voormalige
gemeente Zuidlaren gekozen,
mede gelet op de sociale veiligheid, voor het alleen aanbrengen
van o.v. langs hoofdroutes. De
hoofdroute wordt hier gevormd
door het fietspad langs de
Groningerstraat. De huidige
gemeente Zuidlaren ziet op dit
moment nog geen aanleiding om
van dit beleid af te wijken.
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Vereniging Dorpsbelangen Midlaren
op 13 april 1999
in Paviljoen Meerzicht
Aanvang 20.00 uur

Als gastspreker hebben we Ronald Popken uitgenodigd.
Ronald woont met zijn gezin aan de Duinweg in Midlaren en is
boswachter in dienst van Natuurmonumenten.
Aan de hand van dia's zal hij het één en ander vertellen over
de Vijftig Bunder, het Noordlaarder bos en
het daar tussen liggende gebied.
Bij voldoende belangstelling zal Ronald
een excursie in dit gebied organiseren.

Naam

NIEUWS VAN DE DORPSFEESTCOMMISSIE
Met de dorpsfeestcommissie is het hollen of stilstaan. Rond de jaarwisseling waren er twee activiteiten, de oliebollenaktie en de nieuwjaarsbijeenkomst. Dit voorjaar doen we het even wat rustiger aan, maar voor het najaar
staan er weer twee activiteiten gepland, te weten een rommelmarkt en een
oogstmarkt. En ondertussen beginnen ook de plannen voor het volgende
dorpsfeest vastere vorm aan te nemen.

Dorpsfeest 2000
Samen met de wijkhoofden heeft de DFC een avondje gebrainstormd over het
dorpsfeest dat, zoals eerder was afgesproken, in het jaar 2000 gehouden zal
worden. Met als resultaat dat is gekozen voor een
NEPTUNUSFEEST op 8 .juli 2000
Het thema Neptunus- ofwel waterfeest biedt vele mogelijkheden om er een
onvergetelijk feest van te maken. Sport & spel met of in water, zeemeerminnen S zeerovers, shantykoren, vis (vangen of eten) en zo kun je nog wel een
poosje doorgaan. En wat hoort er meer bij elkaar dan Midlaren en het
Zuidlaardermeer!
De DFC gaat dit idee nu verder uitwerken en zal e.e.a. regelmatig terugkoppelen naar de wijkhoofden. Als U het bovenstaande leest denkt U misschien:
'ojee, wat een ingewikkelde toestanden en verkleedpartijen hangen me nu
weer boven het hoofd ?'. Niets is minder waar. Waar het bij het dorpsfeest
vooral om zal gaanlis om als dorpsgenoten gewoon samen een dag gezellig
bezig te zijn!
Nog even iets over de datum van 8 juli. Deze is gekozen omdat er in juni
2000 de EK (of WK?, ach wat doet het er toe) voetbal gehouden worden, en de
schoolvakanties pas later beginnen. Noteert U deze datum dus alvast. Meer
nieuws over het dorpsfeest in de volgende kabinetten. En als U zelf
suggesties heeft dan horen we dat graag, hetzij rechtstreeks, hetzij via Uw
wijkhoofd.

De Oliebollenactie
De traditionele oliebollenactie is dit jaar weer goed verlopen. Dank aan
kok Ab Seubring, aan Jaap Bosch en Frits Diderich van De Bloemert voor het
gebruik van de keuken, aan de Midlaarders die hebben geholpen met het
bakkken, inpakken en uitventen van het product Midiaarder oliebol, en
natuurlijk aan al onze klanten die een bijdrage hebben geleverd aan de kas
van het dorpsfeest.
De opbrengst viel dit jaar helaas een beetje tegen: ruim f 800 netto. Er
zijn ongeveer net zoveel bollen verkocht als vorige jaren, maar aan de
kostenkant waren er wat tegenvallers. Zo is er meer geld uitgegeven aan
grondstoffen omdat er kant-en-klaar meel is gebruikt en veel bollen nogal
zwaar geschapen waren. Verder zijn er enkele diepte-investeringen gepleegd
in zaken als een thermometer en theedoeken. Desalniettemin: het was weer
een gezellig gebeuren, en dat is ook belangrijk.

De Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 10 januari werd de inmiddels traditionele Midiaarder nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, dit keer in de Bloemfontein. De bijeenkomst was georganiseerd door de gezamelijke Midiaarder verenigingen. Het was er weer gezellig
druk, de sfeer was goed en de catering door Inge uitstekend. Jan Moesker
hield als vanouds een mooie toespraak, shantykoor Lös Zaand zong dat de
stukken er af vlogen en Tomi gaf ons' met 'De Beer' van Tsjechow het gevoel
dat we even 100 jaar terug in de tijd op het Russische platteland waren.
Het is weer gebleken dat het een goede gewoonte is om bij het begin van een
nieuw jaar als dorp samen iets te doen!

Komende activiteiten
Voor het najaar zijn er door de DFC twee activiteiten gepland. Allereerst
een:
Rommelmarkt annex boeldag
Verleden jaar had onze rommelmarkt een aardige opbrengst, goede reden om
zoiets te herhalen. Aan de rommelmarkt willen we een verkoping bij opbod of
afslag ('boeldag') koppelen, waar men spullen kan inbrengen die men niet
voor niets weg wil doen (zoals bij de gewone rommelmarkt). De inbrenger
krijgt dan geld voor zijn spullen terwijl een bepaald percentage naar de
kas van de DFC gaat. Daarom nu alvast het verzoek aan de Midlaarders bij
het opruimen van zolders, kasten enz. spullen voor onze rommelmarkt/boeldag
opzij te zetten.
Verder zal er een:
Oogstmarkt
gehouden worden. De bedoeling is om na de zomer een markt te houden van
producten van het land (in de ruimst mogelijke betekenis). Te denken valt
aan bloemen, groente en fruit, eieren en honing, cakes, taarten en chutneys, huisvlijtproducten, pompoenen, sierkalebassen, sappen en stropen,
enz. Bij de opzet hiervan stellen we ons voor dat elke wijk o.l.v. het
wijkhoofd een tafel met producten verzorgt. Over de verdere aanpak zullen
we spoedig met de wijkhoofden contact opnemen. Midlaarders kunnen bij het
maken van moestuin- en andere plannen er alvast rekening mee houden dat dit
er aan komt. De DFC heeft in ieder geval al afgesproken om een sierkalebassenveldje aan te leggen waar wekelijks een commissielid de ongelijke strijd
met het kweekgras aan zal gaan!
Aan de oogstmarkt is een pompoenenkweekwedstrijd voor de jeugd gekoppeld,
waarover meer hieronder.
De exacte data voor de twee evenementen zullen later bekend worden gemaakt.
Namens de dorpsfeestcommissie,
Pieter den Hengst

Welke
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^QWPOEN

heeft de grootste

?????

Voor de jeugd van Midlaren (van alle leeftijden) wordt er deze zomer
een POMPOENEN kweek wedstrijd gehouden. Wie de grootste POMPOEN
kweekt krijgt op de oogstmarkt dit najaar een leuk prijsje.
POMPOEN zaadjes kunnen vanaf heden worden afgehaald bij Margreet
Overduin (Groningerstraat 45a) en Pieter den Hengst (Groningerstraat
36). Hoe eerder je zaait hoe groter je POMPOEN wordt, dus wacht niet
te lang!
Gewoon DOEN die POMPOEN.
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Foto: Lös Zaand zingt uit. volle borst op de nieuwjaarsbijeenkomst

De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen,
en diverse opleidingen.
Daarnaast hebben 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!
De Fam. Blaauboer
Duinweg 2 Midlaren
Tel.050 4092132

X " T buitenhuis

de Veenhorst

dkseizoen de moeite waard

Fax 050 4090483

H U U R 'N C A R A V A N

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND
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* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320
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Roeken in het kraaienbosje
Het is al weken lang een drukte van belang
in de roekenkolonie in het kraaienbosje.
Officieel heet dit 3 ha grote bosje het
' Overbos': het bos aan de overzijde van de
Groningerstraat, behorende bij de
voormalige buitenplaats Meerwijk.
Eigenlijk zou de bijnaam van het bosje dus
'roekenbos' moeten zijn.

Roek
Corvus frugitegus

De roek en de zwarte kraai lijken erg veel
op elkaar en worden dus ook vaak
verward. Toch zijn er duidelijke
verschillen. De roek heeft een kale snavel,
waardoor deze langer lijkt dan die van de
zwarte kraai, bovendien is desnavel veel
lichter gekleurd. Karakteristiek voor "die
roek is ook z'n 'broek': de afhangende
veren aan de dijen.
Verder is de roep van de roek minder
scherp, dieper en rauwer dan die van de
zwarte kraai en is z'n staart wigvormig in
plaats van afgerond. De roek is een
uitgesproken gezelligheidsdier, terwijl de
kraai een beest is dat solitair door 't leven
gaat. Roeken zie je altijd in groepen bijeen.
Niet alleen overnachten en voedsel zoeken,
maar vooral broeden doen de roeken
groepsgewijs, zodat er van kolonievorming
sprake is.
's Winters kun je de nesten van d e
Midiaarder roekenkolonie hoog in de
kruinen van de bomen goed zien. De bij
ons broedende roeken zijn zowel stand- als
trekvogels. De jonge vogels trekken 's
winters weg naar Oost-Engeland, de oude
blijven in Nederland.. Verder overwinteren
er bij ons zo'n 100.000 roeken uit
omliggende landen. Al in januari en

>h

februari bezoeken de roeken af en toe de
kolonie. De paartjes zijn dan al gevormd.
In maart vestigen ze zich definitief en
beginnen ze met de nestbouw. Omstreeks
begin april worden er gemiddeld 4 eieren
per paar gelegd. Vanaf eind april komen
die uit en een maand later kunnen de
jongen vliegen.
De roek is zeer sociaal en je ziet hem maar
zelden zonder dat er minstens tien anderen
in de buurt zijn. Eén enkel paartje kan zelfs
niet op zichzelf broeden, maar heeft het
lawaai nodig van de anderen. .
Binnen de kolonie is het één en al
opwinding, diefstal is schering en inslag.
Ondanks hun legendarische eerlijkheid en
'rechtzittingen' voor overtreders, is
gebleken dat ieder takje dat de kolonie
binnenkomt, wel tien maal van nest
verandert, voordat het zijn definitieve
bestemming heeft gekregen. Op
winteravonden vliegen ze vaak samen met
kauwtjes telkens dezelfde route naar hun
slaapplaats, laag tegen de wind in, of hoog
en speels op mooie dagen. Dan is hun roep
voortdurend te horen.
Door de jacht en het gebruik van pesticiden
was de broedpopulatie erg afgenomen van
40.000 in 1943 tot zo'n 10.000 paar in het
begin van dejaren zeventig.

Zwarte kraai
Corvus Corone

Toen in 1978 beschermingsmaatregelen
werden getroffen, klom de roek weer uit
het dal. In 1995 werden alweer 58.000
paren geteld. En dat aantal neemt nog ieder
jaar met circa 10 % toe! Geen wonder dat
rond de zich steeds uitbreidende kolonie
problemen ontstaan met de
dorps/stadsbewoners. De vogels maken een

hoop herrie en laten bovendien regelmatig
iets vallen.
Schermutselingen tussen roek en mens
halen regelmatig krant en journaal.
Roekenkolonies zijn vooral te vinden in de
hoge delen van Nederland en in het
rivierengebied, in halfopen agrarisch
cultuurland met veel vochtige weilanden
en bosjes. Relatief veel kolonies bevinden
zich ten zuidoosten van de stad Groningen
en verder verspreid over het hele land
behalve in Zeeland.
Jarenlang, voor 1978, is de roek bestreden,
omdat ze schade aanbrengen aan
landbouwgewassen. De enige schade die
de roek veroorzaakt, is het oppikken van
enkele pasgezaaide graankorrels, zodra het
zaad ontkiemd is, komt de roek er niet
meer aan. In tegenstelling tot de zwarte
kraai, is de roek beslist géén eierrover. Uit
landbouwkundig oogpunt kan de roek zelfs
'nuttig' genoemd worden. Ze leven
namelijk voornamelijk van dierlijk voedsel
en verdelgen groepsgewijs flink wat
rupsen, emelten en ritnaalden. Maar als ze
een nieuwe 'dependance kolonie' gaan
bouwen dicht bij het huis, zoals bij ons in
de kastanje, is dat een twijfelachtige eer!
Trudy Steenhuis.

V.v.V.
Op maandag-22 februari heeft het V:V-V.
weer haar jaarvergadering gehouden.
Het was een zeer gezellige vergadering
met een goede opkomst.
Er waren, weer allerlei voorstellen naar
voren gebracht. Dit moet het bestuur nog
verder uitwerken. Er zijn echter wel al
enige evenementen bekend.
Deze datums kunt u alvast even noteren.
Zaterdag 3 april Eierzoeken om 14.00 uur

Voor de kinderen bij de Bloemfontijn op
de Bloemert te Midlaren.
Deelname is geheel gratis. Op zondag 11
april ook in de Bloemfontijn
Notenschieten om het_kampioenschap van
Midlaren, aanvang 14.00 uur.
Op zondag 22 augustus grasbaan races op
het sportveld van Midlaren, aanvang 13.00
uur. Er staat echter nog veel meer op het
programma, echter van alle evenementen
krijgt u tijdig bericht.
Namens het V.v.V. graag tot ziens.
Secr: Andries Haaijer
rp
Tel: 4093558
* e

koop
gevraagd:
Oude bromfietsen en of
onderdelen.
Wim Darneviel
Tolhuisweg 9
M M M M M M M M t e |. 409 2561
••

ISlOm persoonlijke redenen ben ik
gestopt met R.ECIOPOST.
ik jank u voor het in mij gestelcfe
vertrouwen^ $3
U kunt uw post nog wel in leveren
bij het VW kantoor in Zui4kren.
A. Haaijer
Tolhuisweg 8
Midlaren
Tel 4093558^

TE KOOP
Antieke grenen schouw
Afm. 1 bij 1 meter
Wouter Warn aar
Tolhuisweg 2
Tel.: 4090493-
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T.O.M.I.

Onder deskundige leiding van Clara Schouten was TOMI in het
voorjaar van 1998 begonnen met het instuderen van de eenakter
"Het Aanzoek" van Anton Tsjechov, gespeeld door Clara zelf,
Koosje Auwema en Dinus Vos. Later in het jaar kwam daar van
dezelfde Russische auteur nog bij het stuk "De beer" gespeeld
door Ity Hoving, Ineke Goulmy en gastspeler Wim Dijkema.
Tijdens de Midiaarder Nieuwjaarsvisite op zondag 10 januari
werd dit laatste stuk succesvol opgevoerd in het restaurant van de
Bloemert. Veel Midlaarders hebben genoten van het spel van
onze twee Midiaarder plaatsgenotes, die, de rollen spelend van de
onbehouwen officier en de treurende fijnbesnaarde weduwe, na
elkaar tot een duel op pistolen uitgedaagd te hebben uiteindelijk
verliefd in eikaars armen vallen.
Op 30 januari was het dan zover. Na zo'n 20 jaar bracht TOMI het in het dialect door Willem
Dijkema en Harm Auwema hernieuwd vertaalde blijspel "Drei dreuge deinders" weer op de
planken in Café-Restaurant "Sprookjeshof'.
De zaal was lekker vol en al gauw genoot het publiek mee met de belevenissen van de drie
ongetrouwde broers Mans, Jans en Jurriën gespeeld door achtereenvolgens Jan Moesker,
Egbert Dijkema en Arjen Oosting en hun oude huishoudster Gitje (Dina Scheper), die op een
eenzame boerderij buiten het dorp te maken krijgen met een door een "iem, vlak under de
knei gestoken" buiten bedrijf gestelde huishoudster. Een leven zonder huisvrouw valt de drie
mannen niet mee. "Kiepkeerl" Diekstroa (Dinus Vos) weet nog wel een goede huwelijkskandidaat, maar de oude Gitje moet daar niets van weten.
Het leven van de mannen wordt extra zwaar op de proef gesteld, als er plotseling tijdens een
hevig onweer een baby te vondeling wordt gelegd voor de baanderdeur. Het is vertederend om
te zien hoe de drie onhandige broers zich over het kind ontfermen.
De oudste van de broers, Jans, vraagt de dominee om raad en komt terug op de boerderij met
een jonge opgewekte vrouw, Hanna, (vermoedelijk de echte moeder van het kind), die de zorg
voor kind en huishouden met veel elan op zich gaat nemen. De drie broers worden binnen de
kortste keren verliefd, hetgeen tot leuke taferelen leidt en ook de aanvankelijk erg stugge
houding van de huishoudster verandert al snel.
Als Diekstroa in het laatste bedrijf met de weduwe, vrouw Venemoa, (Annie Zwaagman) op
de proppen komt, wordt deze bazige vrouw door de broers en de oude huishoudster als snel
weer de deur uitgewerkt.
Hanna (Greet Kamping) moet ten slotte al haar charmes en vindingrijkheid in de strijd werpen
om het voor elkaar te krijgen, dat Jurriën haar ten huwelijk vraagt.
Het publiek was goed te spreken over de voorstelling, de verloting was eveneens een succes.
En het schminken was weer in vertrouwde handen bij Koosje Auwema geweest.
Minder plezierig was het vertrek van regisseur Bart Wiersum.
Bart was jaren achtereen regisseur van TOMI, maar moest daar wegens ziekte en later ook
andere omstandigheden mee ophouden. Clara Schouten had de voorgaande jaren het grote
stuk geregisseerd, maar zag de regie van een dialectstuk niet zitten. Na veel aandringen was
Bart bereid dit jaar nog één keer als regisseur op te treden. Dat zal hierna niet meer kunnen,
want Bart is inmiddels naar Frankrijk verhuisd.

Op 27 februari stond TOMI in Spijkerboor weer met hetzelfde stuk op de planken.
Dit keer was het bedoeld als een ode aan twee Tomi-leden, Willem Dijkema en Anneke
Berends, die het Café in Spijkerboor hebben overgenomen.
Anneke werd door Penningmeester Ity Hoving in de bloemetjes gezet vanwege het feit, dat ze
25 jaar lang spelend lid van TOMI is geweest. Ze kreeg een zilveren speld met oorkonde van
het NCA. (20 jaar geleden had Anneke de rol van Hanna gespeeld in het stuk en ze vertelde
dat ze nu met volle teugen genoten heeft van het spel)
Willem werd eveneens uitbundig bedankt, want hij was vele jaren voorzitter geweest en altijd
de deskundige man van het licht en het geluid en mede decorbouwer.
TOMI trad in Spijkerboor gratis op voor belangstellenden (zo'n 60 personen) en de verloting
zorgde ervoor, dat de uitvoering kosten dekkend verliep.
Dinsdag 16 maart treedt TOMI voor de derde keer met het "grote" stuk op en wel 's avonds
om 19.00 uur in Tienelswolde. Misschien komt er zelfs nog een vierde optreden in het
bejaardenhuis in Annen.
Daarna zal er langzamerhand weer gekeken moeten worden welk stuk er volgend jaar op de
jaarlijkse uitvoering op de planken moet worden gebracht en wie dit stuk zal gaan regisseren.
Dat de bekendheid van TOMI zich uitbreidt, mag blijken uit
het feit, dat de club uitgenodigd is om op zondag 28 maart
met de beide eenakters van Tsjechov te komen optreden in het
theatercafé "het Hek van de Dam" in Ekehaar. Tijdens de
pauze zullen echte Russische muzikanten uit Sint Petersburg
muziek van Mozart ten gehore brengen.
Dat belooft dus een hele fijne middag te worden. De aanvang
is om 14.00 uur.
De derde Tomi-poot is de levende poppenkast. Daarmee is opgetreden tijdens het
Sinterklaasfeest bij de vliegschool Eelde en tijdens een schoolfeest in januari in Annen. Beide
keren was het publiek bijzonder te spreken over het optreden van onze grote poppenkast
spelers.
In een verder verschiet wacht TOMI nog een optreden in juni tijdens de De Bloemert dag en
nog poppenkast optredens in de Hortus in Haren.
Deze laatste activiteiten staan steeds onder de
bezielende leiding van regisseuse Clara Schouten,
waarbij Koosje Auwema als vaste grimeur van onze
club steeds van de partij zal moeten zijn.
Eveneens gepland staat een derde eenakter van Anton
Tsjechov "De Bruiloft" in de theeschenkerij "Het
Homanshof ' in Anloo. Hierbij zullen ook een aantal
gastspelers worden betrokken.
U ziet dus een druk programma en we hopen, dat veel
donateurs de verrichtingen van onze bloeiende
vereniging blijven volgen en regelmatig zullen komen
kijken.
Dinus Vos.

VROUWENVERENIGING
De Kerstmarkt op 12 en 13 december werd het afgelopen jaar voor de tweede keer gehouden
in café-rest. De Hunebedden. Na maanden van voorbereiding werden vrijdags de kramen
opgebouwd, versierd met dennengroen en lichtjes en konden de te verkopen producten
uitgestald worden.
Direct om 11 uur op de zaterdagochtend was het al erg druk, de kopers die iets bijzonders
willen, weten dat ze dan de meeste keus hebben.
De verloting, die werd gehouden ten bate van het Ronald Mc. Donaldhuis te Groningen liep
erg goed. Het geldbedrag is, na overleg met het Ronald Mc. Donaldhuis, besteed aan twee
magnetrons, een broodrooster en een waterkoker. Enkele leden van de vrouwenvereniging
zijn deze gaan brengen en kregen tevens een rondleiding door het huis.
Ons Kerstfeest vierden we op 22 december met een buffet in Italiaanse sfeer. Een aantal leden
had dit buffet samengesteld met een voorgerecht, soep, pizza, lasagna, spaghettischotel en
vlindermacaroni met saus en tenslotte drie schotels met dessert, voorzien van spetterende
vuurpijlen. De slagroomsoesjes, vruchtenbowl, stukjes cake in advocaatsaus en ijs met
bosbessen en saus vielen geweldig in de smaak. !
Tussen de gangen door zong het koortje kerstliederen alleen en samen met de rest, las Stef
Wouts een gedicht en Jannie Stel een kerstverhaal voor. Een mooie avond in een harmonische
sfeer.
Op de Nieuwjaarsvisite op 5 januari j.l. vertelde Niesco Loeröp op boeiende wijze over het
leven van reeen aan de hand van dia's. We weten nu o.a. dat de sterkste dieren de beste plek
hebben en dat hun wintervacht, dat er heel anders uitziet, helemaal uitvalt. Voor degenen, die
ze in levende lijve eens willen zien, zijn bij 't Lauwersmeer grote aantallen goed te bekijken.
De traditionele rolletjes, kniepertjes, rozijnen op brandewijn en vruchten maakten er met het
praatje van Niesco een gezellige avond van.
Bernhard Bakker, docent aan het Terra Collega in Eelde, was onze gast op 26 januari.
Na een praatje over zijn vele werkzaamheden tot nu toe (hij had o.a. 5 jaar lang de leiding
over de tuinen van Mien Ruys en verzorgde diverse projecten in het buitenland) vertelde hij
aan de hand van meegebrachte takken van mahonia, hulst, conifeer, gele en rode
to verhazelaar, skimmia en roze vibernum hoe wij in de winter een kleurrijke tuin kunnen
houden. Na de pauze vertoont hij dia's over de veranderingen van de tuin door alle seizoenen
heen. Wij genoten vooral van de humoristisch wijze waarop hij de toelichting gaf bij de dia's .
De doe-avond op 23 februari o.l.v. Ingrid Juistenga werd door haar perfect voorbereid. We
kregen allemaal een terra-cotta bloempot. Het was de bedoeling dat we van de sneldrogende
verf een kleurtje uitzochten om de pot te verven en te beplakken met uitgeknipte tafereeltjes
uit servetten. Door het plaksel over de plaatjes te vegen kwam er een waterbestendige laklaag
op de pot. Het fijne was dat iedereen er aan mee kon doen en alle potten er prachtig uitzagen.
Wilt u misschien eens een keer komen kijken hoe het toegaat bij ons op de
vrouwenvereniging. U bent van harte welkom. Wij zijn een keer per maand op de
dinsdagavond bij Joke de Groot in Meerzicht.
Op dinsdag 30 maart zal Joan Meissner de avond verzorgen met als thema:
Omgaan met slapeloosheid en stress en de behandeling daarvan d.m.v. acupunctuur.
José Vos.

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

1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

boeren leverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

A^GRAALMAN

Gun uw kinderen het plezier van muziek
4**

Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorminq.
Een vorming waar zij U
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
*Meubilering
*Tapijten
*Gordijnen
*Slaapsystemen
* Zonwering
Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel 050 5345131

Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. 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!
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:
\*>
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Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen
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Hallo Midiaarder jeugd

y

Ook allemaal al een beetje het voorjaatsgevoel nu het wat langer licht is en de vogels fluiten'7
Voor jullie dit keer een rebus en deze heeft ook te maken met het voorjaar. Met een klein
beetje denkwerk is hij zo opgelost, veel plezier ermee. Allemaal fijne paasdagen gewenst en
tot de volgende keer. Wat zeggen jullie van de tekeningen van Sanne en Jolande, ze hebben
flink hun best gedaan. De kerstpuzzel is gewonnen door Edwin Davids, van harte
gefeliciteerd!
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* 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, Groningerstraat 49.9475 PA Midlaren. Tel. 050 409 0940
Drive: 050 409 5687

specialiteiten in:
- vlees

siaurant

-vis

"De Hunebedden

~ wild
- gevogelte
M

Groningerstraat 31 - 9475 PA Midlaren
Telefoon: 050-4091462

Het adres voor:
- maaltijdbezorging aan huis
- maaltijdbezorging voor bedrijven en
instellingen
- bruiloften, partijen en recepties
- buffetten (ook aan huis)
¿„
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Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
Tel. 050 4091446

^^^^M^iv^

RECREATIEPARK
Bloemert

EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN
Partyboot 'de Wolfhorn'

ZUIDLAARDERMEER

Rondvaart en Partyboot.
Zeer geschikt voor feesten en
reünies. Barbecues aan boord.

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

Zeil-/surfschool
Interne en externe jeugd-

zeilweken.
Verhuur van zeilboten,
waterfietsen en kano's.
Privélessen.
Watersportarrangementen.
Een enthousiast team van
goed opgeleide instructeurs.

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.

„ L M H I |!

Captain's Bar
Bruine kroeg
Terras aan het meer.

Volop genieten aan het Zuidlaardermeer
Vraag naar onze folder! Bel: 050 - 409 15 55
De Bloemert I 9475 TG Midlaren

