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VOORWOORD.
Deze herfstkrant komt evenals vorig jaar uit bij prachtig nazomer weer; wachtend op de
herfstkleuren en bij een Zuidlaardermarktweek in volle gang.
Zoals gebruikelijk is er nieuws van een aantal verenigingen en zijn er wat aankondigingen van
gebeurtenissen, die de komende tijd in ons dorp gaan plaatsvinden. En er staan een paar
verslagen in van activiteiten die pas geweest zijn.
Het bouwen aan het conferentiecentrum "Trip52" lijkt grotendeels afgerond, maar aan de
Tolhuisweg zijn de bouwvakkers op twee locaties druk in de weer en aan de Huttenweg lijkt de
bestrating en het gazon rond het nieuwe huis van Arnold en Ineke ruim voor hun veertig jarig
huwelijksjubileum in orde te komen..
Ook schijnen er zich nieuwe bewoners in Midlaren te hebben gevestigd, maar die moeten in het
winternummer maar aan bod komen.
Voor de dorpsgenoten met kinderen staat de herfstvakantie voor de deur en daarom heeft Patty
voor een puzzel voor de schoolgaande jeugd gezorgd. Hopelijk komen er meer inzendingen dan de
vorige keer. Al zal de winnaar van de cadeaubon het daarmee waarschijnlijk niet eens zijn.
Zoals u zult lezen, heeft Ineke Noordhoff een nieuw boek uitgebracht en is onze Midiaarder
botenbouwer Jeroen de Groot Nederlandskampioen zeilen geworden. Toon van der Hammen
heeft hem geïnterviewd.
We besteden aandacht aan het nieuwe speelveld en hopen, dat het actiecomité de rest van het
benodigde geld snel bij elkaar weet te sprokkelen.
Wijknieuws is er vooral van de Tolhuisweg en de Groningerstraat

AGENDA:
15 november

Najaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen om 20.00 u u r
in de Barn.
Thema : Wonen en leefbaarheid kleine dorpen

2 december

Sinterklaasfeest in Meerzicht om 14.00 uur.

31 december?

Oliebollenactie van de W V .

20 januari

Uitvoering TOMI in Sprookjeshof om 20.00 uur.
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DORPSBELANGEN

De eerste twee bestuursvergaderingen in de nieuwe samenstelling
hebben we inmiddels ook al weer achter de rug. De vergaderingen
stonden met name in het teken van een nadere wederzijdse
kennismaking en het bijpraten van de nieuwe bestuursleden over
wat er zoal gaande is. Trudy Steenhuis zat namens het bestuur in de werkgroep voor de
begraafplaats, waardoor we een nieuwe vertegenwoordiger moesten benoemen. Marian Kooiman
zal die taak op zich nemen. J a n J a a p Hamming is penningmeester geworden en zal ook de
vergaderingen van het GBOT (het overkoepelende overleg van de kleine dorpen in de gemeente
Tynaarlo) bezoeken. Yvonne Korringa zal namens het bestuur in de redactie van het Kabinet
plaatsnemen (in plaats van Marian Kooiman).
Op vrijdag 16 juni hebben Arend-Jan Julius en Rik Timmer een kennismakingsgesprek gehad
met wethouder Assies (die de dorpen in zijn portefeuille heeft) en onze contactambtenaar Theo
Rijnbeek. In het gesprek zijn alle relevante zaken voor Midlaren de revue gepasseerd en we
hebben daarbij een heel plezierig gevoel aan het gesprek overgehouden. Wethouder Assies heeft
ons vervolgens in juli nog een keer uitgenodigd om de vraagpunten die tijdens het gesprek in
juni zijn blijven hangen even toe te lichten. En dan nu even in het kort w a a r we het over gehad
hebben (stand van zaken juni/juli 2006).
Zuidoevers Zuidlaardermeer: de staande mast route naar Zuidlaren en daarmee het verdwijnen
van een directe verbinding naar Meerzicht is een 'gelopen race'. Het wachten is op financiële
middelen en dan zal een en ander worden uitgevoerd. De verwachting is dat er medio 2007
duidelijkheid over is. Van het schiereiland bij Meerzicht en de weg er n a a r toe zijn de financiën
rond.
De Bloemert als er bij de Bloemert nog iets gebeurt, dan zal dat binnen de bestaande
eigendomsgrenzen moeten gebeuren. Uitbreiding daarbuiten zal de gemeente niet toestaan. Dat
betekent dat er op het terrein zelf natuurlijk nog wel wat kan gebeuren, te denken valt aan
kwaliteitsverbetering van de bestaande voorzieningen. Volgend jaar zal er een nieuw
bestemmingsplan voor De Bloemert worden opgesteld.
Fietspad langs de oevers van het Zuidlaardermeer: Het fietspad is vastgelegd in het
bestemmingsplan. Hoewel de gemeente niet verplicht was de betreffende grondeigenaren
hierover te informeren, is de gemeente het met ons eens dat (het tracé van) het fietspad niet die
aandacht heeft gekregen die het had kunnen hebben. Het fietspad zal voorlopig niet worden
aangelegd,' het is zelfs m a a r de vraag of het er ooit zal komen.
Zuidlaardermeer: de gemeente is bezig h a a r eigendommen van het meer uit te breiden om
zodoende meer grip op de ontwikkelingen van het meer te krijgen, bijvoorbeeld ten behoeve van
het herstel van de rietlanden.
Bestemmingsplan Buitengebied: Het bestemmingsplan heeft nog meer vertraging opgelopen.
Oorspronkelijk zou men er dit najaar mee naar buiten gaan, m a a r dat wordt op z'n vroegst begin
2007. Duidelijk is wel dat men heel 'conserverend' te werk gaat. We hebben aangegeven wat het
belang van het bestemmingsplan buitengebied is in relatie tot de mogelijke Midiaarder
begraafplaats.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan ( G W P ) : de gemeente is bezig h e t oude plan te herzien.
We hebben aangedrongen goed te kijken naar de snelheid van het verkeer op de
Groningerstraat, in het bijzonder van de motoren. Daarnaast hebben we er op aangedrongen dat
de link wordt gelegd met het Fietsbeleidsplan! het gaat daarbij dan vooral om de kruising met de
Tolhuisweg.
Fietsbeleidsplan: we hebben aangegeven blij te zijn met het handhaven van het fietspad langs
het Hunebedpad.
Bushaltes: in 2007 zullen de bushaltes in Midlaren worden aangepakt; h e t gaat daarbij vooral
om een gelijkvloerse instap in de bus.
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Wateroverlast Groningerstraat: de wethouder heeft concreet toegezegd dit j a a r nog een plan te
willen maken. Daarbij worden ook de uitkomsten van het G W P en Fietsbeleidsplan betrokken,
alsmede het verbeteren van de bushaltes. Alle problemen rond de kruising van de
Groningerstraat en de Tolhuisweg worden dus in een project opgelost. De gemeente heeft ons
toegezegd dat we bij de planvorming worden betrokken. De gemeente kon evenwel nu nog niet
aangeven wanneer de plannen worden uitgevoerd.
Speelplaats bij het sportveld: er is een principebesluit dat we subsidie krijgen om wat zaken te
realiseren. Het gaat daarbij vooral om de wat oudere jeugd omdat er voor de kleine kinderen al
voorzieningen zijn. Binnenkort neemt de gemeente contact met ons op om de zaak verder te
concretiseren en dan zal ook duidelijk zijn hoeveel geld het dorp zelf zal moeten bijdragen. (Zie
ook elders in dit Kabinet)
Groenonderhoud: we hebben aangegeven dat we de Loverslane en de oevers van h e t meer graag
schoon willen houden. Daarbij wil het dorp zelf ook wel de h a n d e n uit de mouwen steken. De
gemeente is nog bezig daar afspraken over te maken met landschapsbeheer Drenthe. We horen
nog wat daar uit komt. In dit kader nogmaals aandacht gevraagd voor het Jacobskruiskruid. De
gemeente heeft gezegd dat men op eigen erf de zaak zelf moet opruimen, m a a r als er veel
Jacobskruiskruid in de openbare ruimte staat, dat men de gemeente moeten bellen. Die komt
het dan opruimen.
Overleg met de gemeente: zowel gemeente als Dorpsbelangen Midlaren is tevreden over het
jaarlijkse overleg. Toch is de gemeente nog zoekende n a a r een goede vorm van overleg, omdat
nog niet alle dorpen op die manier zijn 'aangesloten'. Ook wil de wethouder n a a r de dorpen toe
komen, maar de vorm waarin dat gebeurt, heeft hij op dit moment nog niet goed voor ogen. De
gemeente is bezig hier nieuw beleid op te formuleren, waarbij het doel is de dorpen
'levensbestendig' in te richten. Afhankehjk van het dorp horen daar bepaalde voorzieningen wel
of niet bij. Het GBOT blijft van belang als het gaat om plannen voor de hele gemeente, zoals
bijvoorbeeld nu het G W P .
Arend-Jan heeft er bij de wethouder op aangedrongen t r a n s p a r a n t te zijn in wat de gemeente
doet; laat het ons weten als er iets speelt dat voor het dorp van belang is. Wethouder Assies
heeft aangegeven dat hij natuurlijk niet alles met ons k a n delen, m a a r als h e t de wat grotere
zaken betreft die het hele dorp betreffen, dan zal hij dat doen. Helaas is dat met h e t verwijderen
van de zwerfkeien (zie elders in dit nummer) mis gegaan. De gemeente heeft onderkend dat het
handig was geweest van te voren even telefonisch contact op te nemen.

VOORAANKONDIGING

NAJAARSBIJEENKOMST

Dorpsbelangen Midlaren organiseert op woensdag 15 november om 20.00 u u r weer de
jaarlijkse najaarsbijeenkomst in De Barn aan de Tolhuisweg. Voor dit j a a r hebben we als
thema gekozen het wonen en de leefbaarheid in de kleine dorpen en in h e t bijzonder
natuurhjk in ons eigen Midlaren. Waarom komen mensen juist in Midlaren wonen? Hoe
beoordeelt men de leefbaarheid in kleine dorpen? Hoe ziet het gemeentelijk beleid ten aanzien
van de leefbaarheid in de dorpen er uit? Wat is onze toekomst? E n dan is het voor de hand
liggend dat we de verantwoordelijk wethouder op dit punt uitnodigen. Wethouders Assies
heeft toegezegd om deze avond bij ons te gast te zijn. E n gelet op de plezierige contacten die
we met hem rond de zomer hadden, zijn we daar zeer verheugd over. We hopen weer veel
Midlaarders te kunnen begroeten en, gelet op het thema, natuurhjk ook nieuwe inwoners van
Midlaren! We zullen zorgen dat het programma niet te lang duurt, zodat er voldoende tijd
overblijft voor een hapje, een drankje en een praatje.
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V.v.V.

V.v.V. MIDLAREN.

Op dinsdag 2 augustus heeft het V.v.V. h a a r jaarlijkse
rommelmarkt op het sportveld aan de Tolhuisweg gehouden.
J a m m e r voor het bestuur sloeg het weer net die dag om, Vanaf tien uur was h e t gedaan met het
mooie weer. Doordat er veel buien werden voorspeld, bleven er helaas veel standhouders weg.
Het bestuur zat daardoor aan het einde van de dag met een behoorüjke financiële tegenvaller!
Vandaar dat we de rest van het jaar het even wat rustiger aandoen. Misschien is het
eerstvolgende evenement het Sinterklaasfeest?
Verder wijs ik u alvast op de OLIEBOLLEN actie aan het einde van het jaar.
We hopen dat u ze massaal zult bestellen. Hierover volgt tijdig bericht.
Namens het V.v.V. bestuur: Andries Haaijer 9
0504093558.

VAN DE VROUWENVERENIGING
MIDLAREN.

Vrouwenvereniging
\

Op de jaarvergadering in april werd het voortbestaan van de
vrouwenvereniging aan de orde gesteld i.v.m. het geringe
aantal leden. (19) De leden gaven vrijwel unaniem te kennen
op de oude voet te willen doorgaan, dus: maandelijkse
bijeenkomsten.
De twee maandelijkse museabezoeken blijven gehandhaafd,
evenals het één keer per m a a n d wandelen.

In mei gingen we - voor het
eerst samen met de
vrouwenvereniging van Schuilingsoord - op
reis. We gingen met een oude GADO-bus
van het museum uit Winschoten o.l.v. een
gids de Fivelroute rijden. De route volgt de
oude loop van het riviertje de Fivel. Na een
mooie tocht over smalle weggetjes gingen we
koffiedrinken in de oude kerk van
Wittewierum (vroeger stond hier een
klooster). Vervolgens ging de rit n a a r
Oosterwijtwerd, w a a r we in een nog oudere
kerk de lunch gebruikten. Deze kerken zijn
in beheer van de Stichting Oud Groninger
Kerken. Overal werden we ontvangen door
vrijwilligers, die ons rondleidden en
vertelden over de kerken. Na een bezoek aan
het kerkhof van Leermens, waar we de
bijzondere spreuken en gedichten konden
lezen op de oude grafzerken, gingen we , na
nog een kijkje in de prachtige kerk van
Zeerijp, n a a r Westeremden, waar we
ontvangen werden door de kunstschilder

Henk Helmantel in zijn schitterend
verbouwde "Weem". Vervolgens konden we
zijn expositie bewonderen en we hebben nog
heerlijk rondgewandeld in zijn mooie tuin.
Na een uitgebreid diner in Winneweer
gingen we huiswaarts en konden we
terugkijken op een geslaagde dag.
Onlangs zijn we in september begonnen met
een "bijpraatavond".
Het nieuwe programma werd besproken en
we hebben een leuk spel gedaan.
In oktober zullen we ons 55 jarig bestaan
vieren.
Mochten er onder de lezers van het Kabinet
dames zijn, die zich aangesproken voelen
door al deze activiteiten, dan k u n t u
inlichtingen krijgen en u eventueel opgeven
bij:
Trieneke Piers
Marie Kanon
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Onthaasten doe je in Noordlaren
Onze minicamping is gelegen op korte afstand van het
Pieterpad op het Groningse deel van de Hondsrug.
Meerdere korte en lange fietsroutes hebben start- en
eindpuntop de camping. We hebben 15 ruime, van
electra voorziene staanplaatsen en nieuw sanitair.
Wij bieden u een beetje meer !!
Fam ,R Kroeze
Lageweg 29a - 9479 TA Noordlaren
Tel.050 4093237
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OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

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

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midlaren
S
050-4091553
www.campingachterdehoven.nl
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IL J u Bouwbedrijf Wolters
Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
>
>
>
>
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Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Ruitersteeg 4/1
9752 VB HAREN
2? 050-5345131 Fax 050-5348070

-<¿>- Nieuwbouw
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Verbouw

Onderhoud y
Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
m 050-4091297
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Buitenhuis ' d e VEENHORST"
Hans Blaauboer en Els Wiggers
Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 B U I T E N
E-mail: info@veenhorst.nl
Website: www.veenhorst.nl
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Elk seizoen de moeite waard

nhorst

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
BP#^(8 ' ¿4, v o o r ' n principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
"het LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
; ÉgÉjjUi 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
"eide accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
U heeft een keuze uit
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

>CV-benodigdheden/sanitair
>Histor verf
Kerkstraat 7D
>Electra
9471 GA Zuidlaren
Tel.: 050-4092069
>Tuïnhout
UW VUTtneT itl do6-fict-Zefl~l

'$.i$)&ki .A

Email: hubozuidlaren@hotmail.com
Wij zijn geopend op vrijdag, zaterdag en zondag
ranaf 16.00 uur.(keuken geopend van 17.00 tot 21.00 uur).

(Fmmmm mmmau m ám H=mnitmmrííÉ)
S

mfonaeesr eems maar de nitgefareide mogelijkheden
(ook i a h e t w e e k e n d )

Tot mens m Noord íaireini
Middenstraat 2. Tel. 050 4029890
Mobiel. 06 53788381

jke Lierai burg

Watersportbedrijf §èe feheve
Havenstraat 18
9 4 7 1 AM Zuidlaren
tel. / fax 050-4092946
info www.descheve.nl
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Interview Jeroen de Groot

Z E I L E R é N B O T E N B O U W E R IN H A R T EN
NIEREN
Zeilcoryfee Jeroen de Groot uit Midlaren is begin september voor de derde
keer Nederlands kampioen geworden in de Pampus-klasse. In zijn zelf
gebouwde boot - 'De Kemphaan' - bleek Jeroen, samen met fokkenmaat
Abele de Jong, opnieuw oppermachtig op het water.

Meteen bij binnenkomst laat hij zijn nieuwe trofee zien, temidden van de vele andere. Hij is er
apentrots op. Terecht, w a n t in de negen races op het Sneekermeer die nodig waren om uit te
maken wie de beste was, Het het Pampus-duo 66 concurrenten achter zich, en nog ver ook.
'Natuurlijk, dit is fantastisch,' aldus Jeroen. 'Al in 2003 was ik samen m e t Abele, ook een
botenbouwer, nationaal kampioen. De wedstrijdboot was toen door hem gebouwd. In dat j a a r
hebben we afgesproken om ook een keer in een P a m p u s van De Groot kampioen te worden. Dat
is nu dus gelukt.' Leuk detail: terwijl vader De Groot zijn nieuwste trofee binnenhaalde, deed
zoontje Damy (9) elders als fokkenist mee aan de Nederlandse kampioenschappen in de
Flitsklasse. Hij heeft het dus van geen vreemde. Damy zelf 'M'n vader is goed. Maar ik word ook
steeds beter, w a n t wij waren vijfde.'
Oefenen in de b a r
De meeste boten worden tijdens de kampioenschappen bezeild door een vaste bemanning. Bij
Jeroen de Groot ligt dat anders. Hoe succesvol zijn samenwerking met m a n n e n als Abele de Jong
en Hertzen Oost ook is, hij is toch meer van de gelegenheidsduo's. 'Ik zeil vaak met verschillende
bemanningsleden. Ik heb al heel wat hoofdprijzen gewonnen, maar telkens weer met een andere
fokkenmaat. Sommigen vinden dat misschien gek, net zo goed dat men h e t vreemd vindt dat
Abele en ik allebei in dezelfde boot stappen. "Jullie zijn toch concurrenten", hoor je dan wel eens.
Maar zo zie ik dat niet. Wij zijn bevriende collega's. Trainen doen we ook niet. Eén keer per jaar
varen we, en oefenen doen we vooral in de bar.' Hij moet er zelf om lachen, m a a r begrijpt ook dat
dit zijn tegenstanders wel eens frustreert.
Veel goede zeilers
Varen in een Pampus is geweldig. Het is een
:
klassieke, schitterend gelijnde boot, gebouwd van
mahoniehout met een teakdek en een torentuig.
'Meteen na de tewaterlating in april zag ik dat mijn
nieuwe boot snel was. In deze klasse heb je heel wat
.
goeie zeilers. Het gaat echt om tactiek en snelheid.'
Dat hij als Nederlands kampioen zijn eigen boot
heeft gebouwd, is goede reclame voor zijn werf.
.
'Jazeker, mensen vinden dat mooi, al is het geen
boot waarvan je er veel verkoopt. Daarvoor zijn ze
veel te duur. De vorm van h e t schip is fantastisch,
maar om er een te maken kost bijna vier keer zoveel
uren als een 16 kwadraat.' Behalve de Pampus bouwt Jeroen naast paviljoen Meerzicht ook 12voets overnaadse Jollen, Spankers en Flitsen. Op dit moment ligt een 16 k w a d r a a t in zijn loods
in aanbouw. D a a r moeten er komende winter nog vier van gebouwd. D a a r n a a s t renoveert en
repareert hij ook houten boten.

i

Oliebollenwedstrijd
Jeroen de Groot wist trouwens al vroeg dat hij botenbouwer wilde worden. 'Na mijn opleiding tot
scheepstimmerman en jachtbouwer heb ik bij verschillende scheepswerven in Hoogezand en
Bunne gewerkt. Ik heb zelfs nog even op een biljartfabriek gewerkt, m a a r dat was het niet.'
Tijdens de militaire dienst is hij nog geselecteerd om mee te doen aan de
5

zeilwereldkampioenschappen in Pakistan. In de periode e r n a heeft hij korte tijd m e t zijn vader
samengewerkt, w a a r n a hij in 1995 voor zichzelf begon, eerst in een klein loodsje, nu in een
ruimere behuizing aan de Meerweg 3. Behalve de Pampus heeft de botenbouwer uit Midlaren
ook nog een 16 kwadraat. 'Eind november zeil ik daarmee de Oliebollenwedstrijd op het
Zuidlaardermeer. Ik hoop daar weer veel bekenden te zien.'
Zijn 'Kemphaan' ligt inmiddels in de verkoop.

tóv

O P H E T LAND
door

¿fnv/ccJVo&tdJMffi

Na de Tweede Wereldoorlog zat Nederland in een grote verbouwing:
het land werd onder aanvoering van de regering rechtgemaakt,
afgewaterd en bemest om zoveel mogelijk voedsel te kunnen
verbouwen. Nooit meer honger - dat was toen de notie.
Inmiddels is vetzucht volksvijand nummer een. Aan nog een hectare bieten hebben we weinig
behoefte. We willen groene wandelpaden om ons overtollige kilo's eraf te rennen, water om aan
te wonen en koeien om n a a r te kijken.
Op het land verandert de wereld in een
duizelingwekkende vaart. Uitgeverij Atlas (die eerder Zee
rondom uitgaf) reageerde positief toen ik voorstelde om
me een periode lang te richten op boeren die
natuurbeheer een plaats geven in h u n bedrijf. Samen met
fotografe Ellen Kok heb ik afgelopen twee jaar het hele
land door gestruind op zoek naar agrarische natuur. Ik
sprak met veel boeren en vroeg hen waarom ze
natuurbeheer in hun onderneming hadden opgenomen en
hoe het ging.
•$$!*£
••
Met de gesprekken groeide mijn verbazing:
• j.'i
Waarom worden boeren die meebewegen met de tijdgeest
zo enorm tegengewerkt? Ze werken schoner dan h u n
V
r
vaders, maken het prettiger voor mensen, beter voor
planten en dieren — vanwaar dan toch dat immense
*
wantrouwen, dat geneuzel over halve centen?
Herman Wijffels, voormalig topman van de
.
Rabobank, schrijft in het voorwoord van mijn boek: "De
industriële revolutie kon van bovenaf worden aangestuurd; de huidige omslag n a a r
duurzaamheid voltrekt zich vooral van onderaf. Er zijn geen voorgangers die de weg wijzen, wel
barst het van de belemmeringen om in beweging te komen".
Op het land, heet het boek waarin ik verslag doe van onze zoektocht. Via twaalf mensen
wandelt de lezer als het ware door het land langs verschillende vormen van boerennatuur. Nico
de H a a n zit bijvoorbeeld te dubben of zijn koeien nog de wei in gaan. Voor het milieu en zijn
portemonnee is h e t beter dat hij het gras naar de koeien brengt, m a a r zijn vrouw Gerie ziet de
dieren zo graag in de wei grazen.
Piet Praag is een van de eerste 'natuurboeren' van Nederland. Hij v a a r t twee keer per
dag naar zijn koeien om ze te melken en koestert de jonge gruttokuikens in zijn weides. Toch
kwamen ook bij hem op het Wormer- en Jisperveld de boeren en de natuurorganisaties lijnrecht
tegenover elkaar te staan. Politici bestendigen dat wantrouwen. Zij maken beleid alsof
landbouw en n a t u u r van twee verschillende planeten komen.
'I-

%s*
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Het denken vanuit de tegenstelling tussen landbouw en natuur is iets van de vorige
generaties, vindt Albert van Burgsteden uit Drenthe. Hij kocht grond in natuurgebieden waar
geen boer heen wilde. Inmiddels heeft hij het beweiden van die madelandjes in zijn intensieve
melkveebedrijf geïntegreerd.
Een natuurboer die bij veel Midlaarders bekend zal zijn en die in het boek figureert is
aannemer Kor Buist. Eigenlijk is Kor met vee begonnen uit dwarsigheid. Hij had zijn oog laten
vallen op een boerderijtje in Noordlaren - op de grens van Groningen en Drenthe. Verderop in
de natte madelandjes speelde hij vroeger achter het huis bij zijn opa. 'Deze boerderij brandde af
na een blikseminslag en kwam te koop', vertelde hij me. Kor wilde er gaan wonen m e t zijn
vrouw, Wicoja Koudijs. 'Ik schetste zelf het landhuis zoals ik dat graag wilde bouwen! met een
lange gevel aan de weg. Bij de gemeente zeiden ze: "Kor, dat kan echt niet. Zo'n boerderij mag je
alleen bouwen als je landbouwer bent." Toen heb ik twee koetjes gekocht.' Dat was hoe het
begon.
'Wicoja en ik zijn plattelandskinderen, maar we hebben het wel moeten leren. In het
begin, wanneer we de koeien gingen verweiden, haalde ik een p a a r vriendjes uit het dorp om ze
te vangen. En dan nog. E r heeft weleens een kalf twee dagen in zijn eentje midden in een wei
gelegen, die kregen we niet meer in beweging. Nu zijn we d a a r veel slimmer in geworden. Je
moet de kalveren tussen de koeien laten meelopen, w a n t als een kalf alleen achterbhjft, lukt het
niet meer.'
De aanlooptijd van het nieuwe bedrijf kostte geld. Het kapitaal zit vooral in de dieren.
'Wij konden ons permitteren om vier jaar lang elk jaar anderhalve ton op het bedrijf toe te
leggen. Ik ben blijven geloven in resultaat. Bij het fokken heb je enige schaalgrootte nodig — je
moet de dieren k u n n e n selecteren. Wij willen bijvoorbeeld graag makke koeien. De beesten
staan hier op stal, wij zien meteen wat voor karakter ze hebben.' Kor en Wicoja zagen kansen,
ze hadden geld en ze hadden lol in de koeienfokkerij.
'Natuurorganisaties kopen zoveel land. Het kan niet anders of dat moet allemaal beheerd
worden, daar zag ik toekomst in', vertelde hij me. Inmiddels heeft Kor zo'n zeshonderd koeien
die grazen op land van N a t u u r m o n u m e n t e n in de Eelder en Peizermaden en op de vijftig bunder
in Midlaren.
Het was ook bij het Eelderdiep, in de kijkboerderij, dat Emile Brugman van uitgeverij
Atlas op 27 september het eerste exemplaar van Op het land feestelijk aan Ellen en mij
presenteerde. Hij heeft er een prachtige fullcolor uitgave van gemaakt die inmiddels in veel
boekhandels ligt (ook bij Wolters in Zuidlaren). In aanvulling op h e t boek hou ik komende tijd
een weblog bij over boerennatuur. Die is te vinden op mijn website www.ophetland.eu.

BEN
Op 31 januari dit jaar is onze zoon Ben geboren. Hij werd veel te vroeg geboren
en heeft daarom 2,5 maand in het ziekenhuis gelegen. Na een hele zware,
spannende en vermoeiende tijd, is de rust weer een beetje teruggekeerd bij ons in
huis. Alles lijkt goed te gaan met Ben en dus ook met ons.
Langs deze weg willen wij alle dorpsgenoten die ons hebben bijgestaan het
afgelopen halfjaar heel hartelijk bedanken: iedereen die op Carine heeft willen
oppassen, alle cadeautjes, bloemen en lieve kaartjes die we kregen, m a a r ook het luisterend oor
en het medeleven heeft ons erg geholpen!
En natuurhjk de geweldige thuiskomst die voor Ben was georganiseerd.
D ank-j ullie -wel! !
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D E NIEUWE S P E E L T U I N
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Zoals jullie wellicht al weten heeft de
gemeente het voornemen om de
speeltuin aan de Tolhuisweg uit te
breiden en op te knappen. Zo komt er
een tafeltennistafel, een volleybalveld,
een picknicktafel en een nieuw
trapveldje. Dit mede dankzij
inspanningen van het dorp. De gemeente
heeft ongeveer 6000 euro beschikbaar
gesteld. Zelf dienen wij 1700 euro bij te
dragen. Een gedeelte hiervan hebben we
al bij elkaar verzameld door o.a.
boekenverkoop, sponsoring en
taartverkoop. Ook hebben de kinderen
van de Tolhuisweg geld binnen gehaald
door te 'sponsorbasketballen'. Om de
totale eigen bijdrage te kunnen
ophoesten doen wij ook een beroep op uü
De wijkhoofden zullen langs de deuren
komen om een bijdrage te vragen. Dus
geef.! Alvast bedankt voor uw gulheid,
namens de kinderen en de oudere jeugd
van Midlaren en hopelijk tot ziens in de
nieuwe speeltuin.

N I E U W S U I T DE TOLHUISWEG
Lieve mensen !
# * "
-flflflflTmr»-Zaterdag 23 september was een geweldig succesvolle dag w a a r groot en
liï1^
klein enorm van heeft genoten !
De middag was gevuld met spelletjes voor de kinderen. Dit was op een geweldige
manier georganiseerd door Henriette, Jolanda en
Anneke.
Er was o.a. een zeepbaan, eieren lopen,
sponslopen, touwtrekken en niet te vergeten het
sponsor basketballen.
Het was heerlijk weer dus de zeepbaan was een
welkome verfrissing voor de kinderen. Aan alle
spelletjes werd met veel plezier meegedaan.
De kinderen (en ouders) hadden voor
zelfgemaakte taartjes, koekjes, hartige hapjes
gezorgd, die samen met een lekker bakje koffie of
thee konden worden gekocht.
De opbrengst hiervan is bestemd voor de speelplaats. De dag is afgesloten met een gezamenhjk
diner waarbij iedereen zelfgemaakte gerechten meebracht.
8

Het resultaat was een prachtig en heerlijk buffet w a a r iedereen van kon genieten. Er was soep,
heerhjke pizza , lekkere fruitsalades, pannenkoeken, frisse groentesalades, pastasalades, quiche
en nog veel meer. (zie foto's)
Het was niet alleen enorm gezellig; deze dag
heeft ook veel geld opgebracht voor de
speeltuin.
De kinderen hebben heel erg h u n best gedaan
om voor hun speelplaats geld te verdienen en
dat is ze heel goed gelukt !
KINDEREN JULLIE ZIJN SUPER !!!!!!!
\

De opbrengst van deze dag is
koekjes/taart verkoop •'
Tolhuisdiner
:
Sponsorbasketbal
:

:

€ 120
e 50
€ 597 !!!!

Totaal

€ 767

In de kas zat al een bedrag :
Verkoop boeken/ foto's :
VW
:
Dorpsbelangen
Totaal:

e 200
e 100
€ 100

:

€ 400

Eindtotaal:

€1167

:

Zoals elders in het kabinet te lezen is, is er een eigen bijdrage van het dorp nodig van 1700 euro.
Dit betekent dat er op dit moment nog een tekort is van 533 euro.
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S C H U T S W E G

Het huis van J a n Ellens
staat al lange tijd
onbewoond en dreigt steeds
P^
verder in verval te raken.
De stookhut is al bijna ingestort en een aantal
ramen zijn met planken dichtgespijkerd. De
nieuwe eigenaars zijn van plan het huisje
helemaal op te knappen, m a a r het is niet
eenvoudig een bouwvergunning te krijgen, omdat
de woning tot rijksmonument is verklaard.
#

Het huis voorheen van Jan Ellens
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Eind september is door hen een aanvraag voor een bouwvergunning bij de gemeente ingediend.
Het is de bedoehng dat de huidige woning in oude staat wordt herbouwd en dat in plaats van de
serie oude schuurtjes die er nu achter de woning staat, een aanbouw wordt gebouwd met ruimte
voor een a a n t a l extra kamers. De beslissing op de aanvraag voor een bouwvergunning ligt bij de
gemeente, m a a r de gemeente neemt pas een beslissing, n a d a t Monumentenzorg de aanvraag
heeft bekeken en zijn fiat heeft gegeven. Het is bekend dat Monumentenzorg niet gemakkelijk
is. Dat is a a n de ene k a n t goed, de keuterij is erg karakteristiek en moet zoveel mogelijk
behouden blijven. Aan de andere k a n t moet de woning ook bewoonbaar zijn n a a r de moderne
eisen. Niemand is er mee gebaat als de eisen van Monumentenzorg zo streng zijn dat er
niemand meer wil wonen.
We zullen het moeten afwachten. De gemeente kon niet zeggen hoe lang h e t duurt voor
Monumentenzorg een beslissing heeft genomen. Als deze beslissing er is en positief is moet de
gemeente nog toetsen aan de bouwverordening en het bestemmingsplan. De gemeente moet dan
binnen acht weken beslissen.
Het huidige bouwplan hgt nu bij de gemeente ter inzage.

VAN H E T B R I N K J E :
K E I E N AFGEVOERD Z O N D E R OVERLEG

4K
W^'

Eind augustus waren
ineens de grote
veldkeien op het
Brinkje aan de Groningerstraat verdwenen.
Even later bleek dat de stenen in opdracht
van de gemeente waren meegenomen,
zonder dat daar overigens enig overleg over
was geweest. De gemeentehjke ingreep
leidde tot boze reacties van de omwonenden
en de Vereniging Dorpsbelangen. De
veldkeien zijn namelijk niet alleen bepalend
voor het aanzicht van het Brinkje m a a r
hebben ook een functie, namehjk een eind te
maken aan het parkeren op het Brinkje.

Inmiddels heeft Rik Timmer namens
Dorpbelangen hierover met de gemeente
gesproken: 'Deze actie bleek volgens de
zegsman van de gemeente al in mei te zijn
aangekondigd in de 'Oostermoer'. Daarin
werd gesproken over het verwijderen van
obstakels in bermen, dit vanwege de
aansprakelijkheid van de wegbeheerder, in
casu de gemeente. Nou, knappe jongen als je
bij het lezen van deze aankondiging de link
legt met de veldkeien op het Brinkje.
Bovendien had de gemeente Dorpsbelangen
toch op zijn minst op de hoogte kunnen
stellen van een dergelijke ingreep in de
publieke ruimte. We hebben nog eens
benadrukt dat de keien juist waren bedoeld
om oneigenlijk gebruik van deze ruimte te
voorkomen, namehjk ongewenst parkeren.
Afgesproken is om de komende tijd in de
gaten te houden of dit gebeurt. Als blijkt dat
er om de haverklap auto's staan op het
Brinkje, zullen we daarop zeker terugkomen
bij de gemeente.

't Brinkje zonder keien!
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NIEUWSTE HOTSPOT IN MIDLAREN
Op vrijdag 13 oktober zijn in
Midlaren de deuren geopend van
een nieuw conferentiecentrum: TRIP52. Wie afgelopen tijd
langs de Groningerstraat kwam, zag het al" een en al
bedrijvigheid bij de grote boerderij van Hansje van
Ravesteijn en Ronald van 't Veen. De bestrating en gazons
zijn nieuw en het schilderwerk kersvers. De veranderingen
&
en creaties aan de binnenkant zijn w a t je noemt artistiek
en non-conformistisch. Dat is ook precies de stijl die de
bedenkers met het nieuwe centrum nastreven.
Een
exclusieve broedplaats voor de zakelijke en
creatieve gedachte, een plek voor
congressen, brainstormsessies en
succesvolle presentaties, aldus de
uitnodiging voor de opening. Kortom: de
nieuwste hotspot in Midlaren aan de rand
van het Zuidlaardermeer.

Dorpsfeestcommissie

N I E U W S VAN DE
D O R P S F E E STCOMMISS I E

Zondagmiddag 8
oktober h a d de DFC
haar herfstactiviteit gepland. Een gezellig
middagje Klootschieten, waarbij er tevens
een flinke wandeltocht gemaakt kon worden
en natuurhjk de verschillende nieuwe en
oudere bewoners van ons mooi dorpje weer
eens in contact met elkaar konden komen,
elkaar beter zouden k u n n e n leren kennen en
elkaar van wederzijdse nieuwigheden op de
hoogte zouden k u n n e n brengen.
De DFC had alles tot in de puntjes geregeld:
Voldoende "kloten" gehuurd,
routebeschrijving, wedstrijdregels en
scorelijsten geprint, en een stand met een
hapje en een drankje ingericht onderweg.
Het fietsenvervoer van Haasakkers 2 n a a r
Meerzicht was geregeld en er was gezorgd
voor eventueel vervoer terug van Meerzicht
naar omgeving Groningerstraat en
Tolhuisweg.
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© Verhuur van zeiboten, motorboten,
kano's, surfplanken, waterfietsen
© Privélessen voor zeilen of surfen
© Surf- of zeilweken in de zomervakantie
voor de jeugd, in- of extern
Het is tijd voor een goede buur.

© Verhuur van accommodatie t o t max. 52
personen
Zeilschool Zuidlaardermeer
De Bloemert 1

9475 TG Midlaren
050-4092379

1

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

Rabobank

Party Ships & Trips

De Bloemert 3
9 4 7 5 TG Midlaren

Bouwbedrijf Iftflanfr f&Jeltmd
Zuidlaarderweg 97

Tel. / Fax

9479 PR

050-40-92782

Noordlaren

050
4095

PflPTT StllPS TPIPS
Z U I D L A A R D E RM E E R / P A T E RS WO LD SE M E ER

partyslui3S.trips@woridoiilme.iil
www.partyships-trips.nl

Om 14.00 uur hadden zich welgeteld 9
personen gemeld bij 't Oal-Jobstee om deel
te nemen aan het eerste Klootschiet
kampioenschap van Midlaren.
(6 volwassenen en 3 kinderen)
En bij dat aantal bleef het die middag.
Dit was een flinke deceptie voor de DFC.
Er was veel overbodig voorbereidend werk
gedaan en er waren overbodige onkosten
gemaakt. En in plaats van het spekken van
de kas op deze middag was het resultaat een
negatief saldo.
Maar die er wel waren hebben een heerlijk
middagje gehad. Om het kampioenschap
streden er twee teams tegen elkaar^
Team 1 bestaande uit
Klaas Butter, Anne Henk Heida en de
kinderen Bent, Daniek en Margriet.
Team 2 bestond uit Yvonne Korringa, Henk
Schuiling, Rik Timmer en Ineke Goulmy.

Het was onderweg best een spannende strijd getuige onderstaand overzichtje van het
scoreverloop:
Parkoersgedeelte:
Haasakkers
Heiveen tot hunebed
Hunebed tot Noordlaren
Noordlaren tot Tolhuisweg
Tolhuisweg tot
Hunebedpad
Hunebedpad
Weg naar Meerzicht
Totaalscore:

Team 1

Team 2

27
22
31
36
10

21
19
24
32
8

18
22

15
16

166

135
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Om ongeveer 17.00 uur was iedereen in Paviljoen "Meerzicht" aangekomen en kon voorzitter Dinus
overgaan tot het uitreiken van de prijzen. Annie had in de gauwigheid voor prijsjes voor de kinderen
gezorgd, waar de beide meisjes ook nog onenigheid over kregen, maar dat werd door dezelfde Annie
vakkundig, kordaat en snel opgelost. Het winnende team kreeg een fles wijn en een oorkonde, waarop
vermeld staat, dat ze kampioen van Midlaren zijn geworden op het gebied van Klootschieten.
Jammer, dat dit gebeuren niet voor herhaling vatbaar is. De DFC, weer een ervaring rijker, zal zich nu
terdege bezinnen op de Nieuwjaarsactiviteit. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.
<2>,'cn-u^yI/o,
Van
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A - C A P E L L A KOOR U I T Z U I D L A R E N
NIEUWE L E D E N

ZOEKT

Uw stem een kleinood voor KLEINOOT ?
Het nieuwe seizoen van het gemengd a-capella koor Kleinoot uit Zuidlaren is weer
begonnen. Nieuwe leden zijn meer dan welkom: het koor wil namelijk graag
uitbreiden. Kleinoot nodigt daarom zanglustigen van harte uit om eens een keertje
mee te zingen om zo zelf te ontdekken dat ook úw stem een kleinood voor Kleinoot
k a n zijn. Gerepeteerd wordt er elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de
Ludinge, Ludinge 4 in Zuidlaren.
Kleinoot is een gezelligheidskoor dat uit zo'n 20 zangers (m/v) bestaat. E r wordt meerstemmig
gezongen. Het repertoire is beslist afwisselend te noemen: popmuziek, jazz, folk muziek, klassiek
(ja tot aan de middeleeuwen toe), wereldmuziek. Daarnaast staan ook Nederlandstalige liedjes
op het programma zoals bv. een meerstemmige setting van aan de Amsterdamse Grachten
(Berend Botje komt vast ook nog eens op het repertoire).
Dirigent is de Zuidlarense J u d i t h Lange die het koor een heel eigen en herkenbare uitstraling
geeft. Kleinoot treedt een aantal keer per jaar op op uiteenlopende locaties. E r wordt gewerkt
aan een kerstconcert en Kleinoot gaat bezig met het project " Liedjes over zon, zee en strand
door de eeuwen heen". Dit project wordt in het voorjaar van 2007 afgesloten met een concert
samen met het vocaal ensemble Luytceels in een oud kerkje. Luytceels bestaat uit 6 personen en
is gespecialiseerd in muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance.
Nadere informatie:
J u d i t h Lange," tel. 0504090341- E-mail:judithlange@planet.nl
Fia te Velde; tel. 0504092952; E-mail:fiatevelde@yahoo.com

m

LAATSTE NIEUWS.
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Toneel-

De toneelvereniging is weer begonnen met de repetities voor het
winterseizoen. Eerst staat er op 4 november een eenakter op het
programma, die opgevoerd gaat worden in het Dorpshuis in Eelde op
T.O.M.I.
uitnodiging van de V W van Eelde op h u n jaarlijkse feestavond. Er
- / ^
treden die avond nog twee verenigingen op met een eenakter en wel
de vereniging uit Altena en de "Herintreders" uit Eelde-Paterswolde. TOMI zal die avond als
laatste optreden en de eenakter Vrouwluuwaark van Herman van der Aa ten tonele voeren.
Wie heel erg geïnteresseerd is kan natuurlijk naar de generale repetitie komen op 2 november in
het Dorpshuis in Eelde.
Deze eenakter hebben we al wel vaker gespeeld in verschillende bezettingen en is zeker geschikt
voor een feestelijke avond.
De jeugdgroep, waarmee ieder jaar een toneelstukje met Sinterklaas wordt opgevoerd is ook al
weer bij elkaar geweest. Er is door de groep gekozen voor een leuk stuk, getiteld: De Zwarte
Pieten breakdance. Het is een leuk stuk, waarin vijf totaal verschillende Zwarte Pieten in
voorkomen. Alhoewel er nog overleg moet plaatsvinden met de V W , zal de uitvoeringsdatum in

vereniging
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Midlaren hoogstwaarschijnlijk zaterdagmiddag 2 december zijn. D a a r k u n n e n de Midiaarder
kinderen zich alvast op verheugen. Hetzelfde stuk wordt d a n op dinsdagmiddag 5 december ook
nog opgevoerd in de ODBS "De Zuid-Wester" in Zuidlaren.
De repetities voor het grote stuk, waarvan de uitvoering op 20 j a n u a r i 2007 in café-restaurant
"Sprookjeshof' zal worden gehouden zijn al in volle gang. Er is gekozen voor een blijspel in het
Groninger dialect met als titel "Stamppot mous mit Worst". Het wordt vast een heerlijk avondje
toneel, waarbij er heel wat gelachen k a n worden. In het decembernummer van h e t Kabinet
zullen we er nog wel iets meer over vertellen.
Gelukkig hebben we heel veel donateurs in Midlaren, waardoor we nog steeds k u n n e n blijven
bestaan, maar zoals altijd zijn we ook naarstig op zoek n a a r spelende leden en vooral mannen.
De secretaris zal heel blij zijn met een telefoontje of mailtje van een geïnteresseerd as. lid.
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P U Z Z E L R U B R I E K VOOR DE J E U G D .

Beste jonge Midlaarders,
de puzzel uit het zomer
rußrief^
Kabinet is goed opgelost
door: Ellen Hadderingh.
Van
harte gefeliciteerd. De
V 111II11
oplossing was: beter een
vogel in de hand, dan tien in de lucht en hij
E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

is flink uit de kluiten gegroeid. Dit keer voor
jullie een gezellige herfstpuzzel. Zet jullie
antwoorden op de stipjes, de letters met een
streepje eronder vormen samen een woord.
Veel succes gewenst. De oplossing k a n in de
bus aan de Groningerstraat 47. Groetjes
Patty en Jolande.

Wie kruipt er door een schoorsteen?
Wat houd j e boven j e hoofd als het regent?
Ze maken een web om vliegjes in t e vangen ;
Waarop zat kabouter Spil lebeen?
Wat valt er van de bomen in de herfst?
Waarmee loop j e op 11 november?
Als er ijs ligt gaan we
Het warmste seizoen is de
Het meer dat het dichtste bij ons ligt, heet
Hoe heten de mensen die in België wonen?
Wat eet j e veel met Pasen?
I n welke plaats ligt het Noorder Dierenpark?
Hoe heet een vrouwelijke ruiter?
Een ander woord voor erwtensoep
Hoe heten de jongen van een poes?
Stampot wortels, ui en aardappelen
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Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht l a
9475 TA Midlaren
9
050-4091446
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Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Tcleioon (050) 311 6S 66, Telefax (050) 313 30 00
www.overduincasander.nl, E-MaH: ¡nfo@overduincasander.nl
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W E E T U DAT...

MENNO B A K K E R
•
NIEUWBOUW / VERBOUW
ONDERHOUD / RESTAURATIE
ASSISTENTIE BIJ ZELFBOUW
LAS- EN CONSTRUCTIEWERK

BOUWBEDRIJF MENNO

BAKKER

Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren
050-4095918
www.bouwbedrijfmhbakker.nl

JnnBBr
betrouwbaar in bouwen

Midlaren n a a s t een
Braziliaans restaurant,
Buitenhuis "De Veenhorst",
r e s t a u r a n t "De Gasterie", bar
"Bodega', camping "De
Appelhof, bungalowpark "Pare
De Bloemert", twee havens,
een zeilschool, een
botenbouwer, een Neder-lands
kampioen zeilen, een
traditionele slager, een
autobedrijf, eigenaren van een
botenbedrijf, nu ook een super-

de-luxe conferentieoord rijker is geworden?
Dat dit nieuwe oord, gevestigd in de boerderij van Hamming, geopend is door twee
prominente Nederlanders nl, ons Midiaarder "oud" procureur-generaal Dato Steenhuis en
de Russische Achterhoeker Guus Hiddink?
Dat Midlaren in de toekomst wel eens de broedplaats k a n zijn voor de ontwikkeling van
de welvaart in West-Europa? (Ronald en Hansje, we wensen jullie alle mogelijke succes)
De gemeente uiterst ijverig de grond voor de nieuwe speelplaats in orde heeft gemaakt,
m a a r daarbij meteen de toevoer voor het onder water zetten van de ijsbaan heeft
geblokkeerd?

ßrasa^Brasit
Een nieuwe trend in uit eten: Braziliaans Grill restaurant in Midlaren

Braziliaans Rodizio Grill restaurant Brasa do Brasil
(voorheen Het Ei van Columbus)
Vrijdag en zaterdag ( 40 euro p.p.)
all-in arrangement met RodizioGrill gerechten, luxe buffet, drankjes* en live-muziek.
(18.30 uur tot 23.30 uur)
Zondag (30 euro p.p.)
All-in arrangement met RodizioGrill gerechten, luxe buffet, drankjes*.
(vanaf 14.00 uur)
*frisdranken, bier en wijnen

Brasa do Brasil, Groningerstraat 21 te Midlaren
voor informatie of reserveringen: tel. 050 3110515
www.brasadobrasil.nl

Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univékuntu altijd even binnen lopen. Want bij het
Univé-kantoorbij uin de buurt staat de d eur wagenwijd
open. U bent van harte welkom vooreen goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage p remie, een uitgebreide
dekking en e en perfecte service.

Univé Zuidlaren
Marktstraat 9.
(050) 4096162
an a il :
zu idlaren ¿f;unive.nl

umi E w
Daar p l u k t ú d e v r u c h t e n van!

Volop genieten
aan het Zuidlaardermeer
Bij Paviljoen De Bloemert is het
goed vertoeven, in een gezellige
sfeer aan het meer.
Ons restaurant is ook voor u...
Voor: diners, buffetten en feestelijke partijen, ook kinderfeestjes
met verschillende arrangementen

en een fantastische speeltuin voor
uw kinderen.

Vraag naar onze folder!
Bel: (050) 409 15 55

Tennis-,
watersport-,
midgetgolfbaan
Zeil- en
surfs chool.
Captamsbar aan \
het meer met
terras

Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows (4****)
Speciale hotel- en langhuur arrangementen.
Jachthaven en Camping.
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