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De redactie liotidl zich het recht \ooi
om publicatie van ingezonden brieven
te neigeren. indien deze inhoudelijk
van zodanige aard blijken te zijn dal
men erdoor gekwetst zou kunnen
worden.
Een abonnement \ oor niet-inwoners
van Midlaren kost €5 per jaar. indien
liet blad bezorgd kan worden. Bij
verzending via de post kost een
abonnement € 10 per jaar.
Het 'Midiaarder Kabinet " is een
uitgave onder verantwoordelijkheid
Van de Vereniging Dorpsbelangen.
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06-20971314
050-4092837
050-40920X8
050-4095792
050-4090952
050-4090892
050-4090428
05(M0i)4147
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www.Midlaren.net

Oud papier:
De volgende
.vrijdagen en
zaterdagen:
4 en 5 januari
1 en 2 februari
7 en 8 maart
Zelf brengen!!

Kopij inleveren
voor
5 maart 2008.
bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
mailen naar
gwiamberts
a hetnet.nl

Voorwoord
•

Daar zijn ze weer: de donkere dagen voor Kerst. De feestdagen komen eraan! Voor velen
een hoogtepunt v a n huiselijke gezelligheid in combinatie m e t fijne spijs en drank, m a a r
voor een enkeling vooral het bevrijdende moment waarop de dagen eerst bijna
onmerkbaar m a a r allengs toch weer zichtbaar gaan lengen. Hoe het ook zij: tijd voor de
laatste verse aflevering in 2007 van het Midiaarder Kabinet, met allerlei nieuws, een
interview met een m a r k a n te dorpeling die als geen ander verhalen en mooie anekdotes
kan vertellen, en natuurlijk een sfeervol kerstverhaal - Kerstblues.
2008 wordt he t j a a r van het dorpsfeest. Het duurt nog even, m a a r zaterdag 30 augustus
is het zover. Het thema is de Olympische spelen, geïnspireerd op w a t er in China gaat
plaatsvinden komend jaar. De dorpsfeestcommissie is druk doende met alle
voorbereidingen. In dit nummer van het Kabinet leest u er meer over. Zondag 6 j a n u a r i
a.s. is er de Nieuwjaarswandeling met direct aansluitend de Nieuwjaarsvisite bij de
Veenhorst. De wandeling begint om half twee en voert via de bosrand over de weilanden
n a a r de Drentsche Aa. Onderweg zorgt de feestcommissie voor een hartversterking.
Komt allemaal, w a n t het belooft echt een leuke wandeling te worden. Doet u hier niet
aan mee, geen probleem, u bent ook van harte welkom bij de nieuwjaarsvisite.
Naast wijknieuws zijn er berichten van het front van de vrouwensoos, TOMI en de
IJsvereniging. En in het verslag van de Vereniging dorpsbelangen leest u bijvoorbeeld
dat Geert Koers en Bert Leegte met een dia-project bezig zijn over 'Midlaren vroeger en
nu'. Voor de sportievelingen onder ons is het goed om te weten dat er plannen zijn om
het gerenoveerde sportveld aan de Tolhuisweg in het voorjaar feestelijk in gebruik te
nemen met een sportevenement. Meer weten? Lees erover verderop in dit Kabinet.
Tot slot: ter gelegenheid van het jaaruiteinde een mooie Drentse vertaling van Nu Sijt
Wellekome • Do bis welkom, plus enkele gedichten in de streektaal. Een daarvan gaat
over de sneeuw. Het begint zo:
snei snei snei
oet een locht
zo gries as lei
Wie weet dat ons weer eens een witte Kerst staat te wachten!
Voor iedereen een fijn kerstfeest toegewenst en alvast veel goeds voor het nieuwe jaar.
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Agenda:

24 december Kerkdienst Nrdl.
6 januari Nieuwjaarswandeling
9 februari Uitvoering TOMI
15 en 23 maart hout brengen
Paaasvuur 9.00 tot 15.00 uur

13 april Museum bezoek Assen
20 juni Reünie 'De Rieshoek'
21 juni Workshop vliegeren
30 augustus Dorpsfeest

Van het bestuur van Dorpsbelangen Midlaren

• F

Dorpsbelangen

Op 7 november
was er in de Barn
een informatieve
ledenvergadering
van
&
Dorpsbelangen,
bijgewoond door zo'n 35 belangstellenden.
Voorzitter Arend-Jan Julius begon met de
aanwezigen te informeren over een aantal
zaken die in Midlaren spelen. Over het project
Duurzaam Veilig viel er niet veel meer te
melden dan wat er al in het Herfst-kabinet
heeft gestaan. Het lijkt er nog steeds op dat in
2008 de eerste fase, onder andere de aanleg
van een verhoogd plateau op het kruispunt
Groningerstraat-Tolhuisweg, in 2008 zal
worden uitgevoerd.
Bij het bouwvallige keuterijtje bij de
hunebedden lijkt er sprake van een
patstelling: de eigenaar heeft verbouwplannen
maar krijgt geen toestemming van de diverse
overheden. Dit heeft er mee te maken dat het
pand een rijksmonument, en de locatie een
archeologisch monument is. Ondertussen gaat
het pand zienderogen achteruit.
Door Trudy Steenhuis wordt er op gewezen
dat het terugsnoeien van de begroeiing langs
het Zuidlaardermeer en het onderhoud van
het Kraaienbos weer nodig is. Het bestuur zal
kijken wat er gedaan kan worden. Er zijn
echter problemen bij Landschapsbeheer
Drenthe. Geert Koers en Bert Leegte melden
dat er wordt gewerkt aan een dia-project over
'Midlaren vroeger en nu', een leuk onderwerp
voor een volgende bijeenkomst.

Vervolgens komt er een wisseling in het
bestuur aan de orde. Marian Kooiman heeft
aangegeven dat ze wil stoppen met het
bestuurswerk; Winy Verdegaai is bereid haar
op te volgen. Marian wordt door de voorzitter
hartelijk bedankt voor alles wat ze voor het
dorp heeft gedaan. Aangezien er geen
tegenkandidaten zijn is Winy verkozen in het
bestuur.
Na een korte pauze houdt Pieter den Hengst
een dialezing over het onderwerp 'De
geschiedenis van de 'Drie Larens' vanuit
archeologisch perspectief. Werd Midlaren
vroeger beschouwd als de assepoester, het
nakomertje onder de 'drie Larens', uit recent
onderzoek blijkt dat de bewoningsgeschiedenis van de streek juist op De Bloemert en
Plankensloot is begonnen! Na de lezing werd
in een gezellige sfeer er nog geruime tijd
nagepraat en geborreld.
Op 7 januari a.s. is er weer periodiek overleg
gepland tussen het bestuur en wethouder
Assies. Mocht u punten hebben waarvan u
denkt dat het bestuur er niet van op de hoogte
is, laat het ons dan weten.
Tot slot wenst het bestuur alle Midlaarders
prettige feestdagen en een gelukkig
Nieuwjaar!
Namens Dorpsbelangen Midlaren,

Nieuws van de vrouwen soos.
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Op 23 okt.j.l brachten
de dames van de 'soos
' een bezoek aan de
Euroborg in
Groningen. Voor de
meeste dames was dit
het eerste bezoek aan

het voetbalstadion: enkele dames waren al
eens naar de in het complex gelegen Jumbo
supermarkt of bioscoop Mustsee geweest.
We werden ontvangen met een kopje koffie of
thee in het Grand Café door één van de
leerlingen van het Noorderpoortcollege dat
ook in het complex is gehuisvest.

Twee andere leerlingen die de rondleiding
zouden doen, kwamen niet opdagen, maar
gelukkig nam een docent economie het over.
Hij begon met te wijzen op de omgeving,het
zgn. Europark; alles nieuw en nog niet af,
want er moet nog een treinstation komen.Hij
leidde ons echt 'rond'; we zagen een Chinees
restaurant, een sportschool en toen de
hoofdingang van F.C.Groningen; via de
kleedkamers gingen we naar een hele dure
skybox, de perskamer en natuurlijk het
speelveld met rondom de tribunes met groene
en witte stoelen, die de letters F.C.Groningen,
het embleem van de club en die van de Z-side
vormen.Daarna was het tijd voor het diner in
het restaurant van het Noorderpoortcollege,
dat naast het Grand Café ook hotelkamers,
een vergaderruimte en een reisbureau hebben
als leerobjecten. Het eten was lekker, niet
duur en de bediening door de leerlingen ging
bijna helemaal goed. Na het eten mochten we
een kijkje nemen in de keuken (de leerlingen
koken ook zelf) en ook nog even in de
hotelkamers. Kortom: het was een leuke en
interessante middag en avond.
Op 20 november kwamen we weer bij elkaar
in het Veerhuis. De voorzitter van die avond,
Kini Marissen, kon 14 dames verwelkomen.
Eén van onze leden, Gé Kroon, ligt al een
aantal weken zéér ernstig ziek in het Martini
ziekenhuis. We hebben haar een kaart
gestuurd met onze namen om te laten weten
dat wij aan haar denken en met haar
meeleven.
Vervolgens, gaf Kini het woord aan dhr.
Eeuwe Broersma uit Midlaren, die als
ambassadeur van de Clinic Clowns ons zéér
enthousiast en uitgebreid vertelde over het
"werk'van deze organisatie. Aan de hand van
een diapresentatie vertelde hij over het vele

en veelzijdige werk van deze Stichting. De
meesten van ons kenden slechts de Clowns
optredens in de ziekenhuizen. Ze komen
echter ook wel thuis bij zieke,
getraumatiseerde en gehandicapte kinderen
en voor deze doelgroep worden tal van
evenementen georganiseerd; pop 4 kids,
Kerstfeest, sportieve evenementen een
Theater tour, vooral dit laatste is een groot
succes en wordt uitgebreid naar 9weekends
ondanks dat het een gigantische organisatie
is waar heel veel mankracht voor nodig is. Er
zijn verder mogelijkheden voor contact via
internet "Neuzenrode"voor kinderen thuis.Via
een wachtwoord (het is een besloten Site)
kunnen de kinderen d.m.v. webcam, chatten
met een Clown..Dhr.Broersma vertelde over
de Clownsopleiding (meestal theateropleiding}
bijscholing (over ziektebeelden, pedagogiek
ed.) Er zijn 56 clowns, 218000 kindcontacten,
in ziekenhuis, thuis, theatertours enz. Er zijn
nog wensen: meer clowns, meer
kindcontacten, investeren in internet, maar
het probleem blijft natuurlijk het geld.
Het was een boeiende,door de beelden vaak
ontroerende lezing vooral dankzij de heldere
en enthousiaste presentatie van Eeuwe
Broersma,waarvoor onze voorzitter hem dan
ook hartelijk bedankte en een gift
overhandigde voor de ClinicClowns. De e.v.
keer in december komen we bij elkaar om
kerststukjes te maken en op 19 december
hebben we onze Kerstviering. We houden U op
de hoogte.

IJsvereninging Midlaren
Ieder Drents dorp dat zich zelf respecteert heeft een slager en een ijsvereniging.
En gelukkig kan Midlaren wat dit betreft nog steeds meekomen ! De
ijsvereniging heeft echter wel de financiële ondersteuning nodig van de
inwoners van Midlaren. Ook een ijsvereniging kan niet van de wind leven.
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Wel zijn we met 6 5,00 per gezin per jaar beslist een van de goedkoopste sportverenigingen van
Nederland. Misschien zelfs wel de goedkoopste ! Dus als binnenkort de contributie ophalers bij U
langs de deur komen, hopen wij op Uw bijdrage en ondersteuning. Het helpt de leeibaarheid van
Midlaren op peil houden.

Wat mag U komend jaar van de ijsvereniging verwachten ? In ieder geval een ijsbaan die klaar
zal zijn als het gaat vriezen ( dit moet dan niet voor 8 december gebeuren ). Onze jeugd kan daar
dan veilig (leren) schaatsen, en ook de ervaren schaatsers kunnen er gezellig, met Midlaarders
onder elkaar, de eerste rondjes rijden. Voor de basisschooljeugd hopen we ook dit jaar weer een
gezellige en leerzame ijs(feest)dag te kunnen organiseren. Vorig jaar is dit gebeurd op de
kunstijsbaan in Groningen. Hopelijk kan het dit jaar op onze eigen ijsbaan of op de baan in
Noordlaren. (Met dank aan de sponsors van de schaatssportdag van vorig jaar : Paviljoen
Meerzicht; Pare De Bloemert; Kumij Groningen; Pare Estate Recreatie Makelaars! De Gasterie;
Zeilschool Zuidlaardermeer; Party Ships and Trips; Watersportbedrijf De Schreve )

Daarnaast hebben we de draaiboeken klaar voor de "Zuidlaardermeer Toertocht". Maar
dan
hebben we uiteraard een "echte Hollandse winter" nodig. Wat zou het niet weer prachtig zijn !
Hoop doet leven !
De Algemene ledenvergadering was op dinsdag 11 december 's avonds in Meerzicht.
ftui. Ktiyt*
( secretaris IJsvereniging Midlaren )
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Tolhuisweg
\P^S
Zoals iedereen ondertussen vast wel weet hebben we op
/ «
de Tolhuisweg een sportveld waar vorig jaar een
w««
renovatie heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan er nu volop gesport en gespeeld worden. Er zijn
nieuwe speeltoestellen geplaatst, er ligt een volleybalveld, er staat een tafeltennistafel, er is een
klein voetbalveldje gekomen en het is de bedoehng dat er een jeu de boules baan gaat komen.
We willen het sportveld in het voorjaar feestelijk openen met een sportevenement voor alle
inwoners en er vervolgens regelmatig iets organiseren.
Hiervoor willen we een sportveldcommissie in het leven roepen.
Ondergetekenden zijn vanuit de Tolhuisweg vertegenwoordigd en we zouden graag
enthousiastelingen vanuit andere wijken bij de commissie willen hebben zodat er een brede
vertegenwoordiging vanuit het hele dorp is.
Dus heb je leuke, sportieve ideeën meld je dan aan. We zitten te denken aan
een wijkenvolleybaltoernooi, een tafeltennistoernooi, jeu de
boules avonden etc.
Aanmelden kan bij:
Bert Leegte tel.nr: 4092088 of
Anneke Grootoonk tel.nr: 3094397
00

3áff

Buitenhuis "de 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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HUIS

'eenhorst

*de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
t LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
4 t/m 35 ¡jersonen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
¡de accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
V t*
uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
-<,_ | - v
U heeft een keuze uit
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

-4.
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Lik seizoen de moeite waard

>CV-benodigd heden/sanitair
>Histor verf Kerkstraat 7D
>Electra
9471 GA Zuidlaren
>Tuinhout
uw-partnerin doe-het-zeifl

! IA l

iwafei

Tel.: 050-4092069

Email: hubozuidlaren@hotmail.com

Watersportbedrijf £)e Scheve
Havenstraat 18
9 4 7 1 AM Zuidlaren
tel. / fax 050-4092946
info www.descheve.nl

Wij zijn de hele week geopend.
In de maand mei zijn we op maandag gesloten.
De keuken is geopend vanaf 16.00 uur

FeestJe steven in de Lanteern?
inform eer eens naar de mtgebreide mogelijkheden
(ook in het weekend)
Eetcafé "De Lanteern'
Middenstraat 2. Tel. 050 4029890
Mobiel 0641048538

Tot ziens in Noordlaren
Uw gastheer Gerben Boim ma

Slagerij G.P. Itoers
I e klas Rund- en varkensslagerij
en
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 langefietsrouteshebben 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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AMBACHTELIJKE
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rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleven/vorst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midlaren
S
050-4091553
www.campingachterdehoven.Dl
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Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
>
>
>
>
>
>
>

Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

050-5345131

Fax

W>~ Nieuwbouw
^<¡W

Verbouw

Onderhoud jy"

Ruitersteeg 4/1
9752 VB HAREN
S

H J J l T Bouwbedrijf Wolters

050-5348070

Kerkstraat 1 4
9 4 7 9 P K NOORDLAREN
W
050-4091297

Wijknieuws Plankensloot/Meerzicht
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De gezondheid van mevrouw Hennie Bruins- Haayer liet. al een tijd
te wensen over, sinds dit. najaar verblijft zij in Coendershof.

Van de boot naar de walDe familie De Groot, heeft in oktober hun nieuwe woning De Meerkoet, betrokken. Het. is nu nog
mogehjk rechtstreeks vanuit. Midlaren daar langs te wandelen, straks niet meer!

%

. üsL

f

i

-.

. •:-•-. - *•:•_

Langs de Aa van Midlaren.

Heeft u wel eens
Dorpsfeestin Midlaren langs
het Westerdse
commissie I diep (deel van het
stroomdal
Drentsche Aa) gelopen? Zo niet, en mocht u
het zich voornemen, dan biedt de
dorspfeestcommissie Midlaren u de
gelegenheid om dit op 6 januari al te
realiseren. Dan gaan we namelijk het derde
traject van het dorpsommetje lopen. We
beginnen om half twee bij de Veenhorst aan
de Duinweg. Via de bosrand steken we de
weilanden over naar de Drentsche Aa. We
volgen enkele kronkels en keren dan terug
naar de Tolhuisweg en de Veenhorst.
Onderweg zorgt de feestcommissie voor
een hartversterking. We eindigen bij de
Veenhorst waar dan ook de Nieuwjaarsvisite
is.

De twee eerdere wandelingen (langs het
Zuidlaardermeer en Tryntjes koele) sluiten
aan op dit laatste deel. Telkens lieten we
enkele verborgen hoekjes van de
dorpsomgeving zien. Plaatsen waar u normaal
niet (mag) komen, en waar iets moois te zien
valt.
Deze laatste keer moeten we u wel
vragen om u goed voor te bereiden. De route
gaat door natte weilanden, over hekken en
zompige dijkjes. We proberen de hekken
zoveel mogelijk open te maken die zondag,
maar soms wordt het misschien toch even
klauteren. Oud en jong mogen mee'- met zijn
allen slepen we elkaar wel over de barrières
heen. Trek in elk geval hoge dichte schoenen
aan die tegen blubber kunnen. Warme muts
en wanten zijn warm aan te bevelen.

Nieuwj aarsvisite
Het is een oude traditie die de
Dorspfeestcommissie weer een beetje nieuw
leven heeft ingeblazen afgelopen jaren: de
nieuwjaarsvisite. We hebben diverse
varianten uitgeprobeerd, en ook diverse
gelegenheden in het dorp aangedaan. Dit jaar
geen rad van avontuur, geen quiz over
Midlaren of een ander spel. Deze keer kozen

we voor een eenvoudige gelegenheid om
elkaar de beste wensen voor 2008 over te
brengen. Voor de liefhebbers organiseren we
een wandeling naar de Drentsche Aa (start
om half twee bij De Veenhorst). De nietwandelaars zijn vanaf vier uur welkom bij de
Veenhorst (het. achterhuis) om met elkaar te
proosten op het nieuwe jaar.
6

Go China 2 0 0 8 .
Het jaar van het dorpsfeest. Het thema is: de Olympische spelen. Geïnspireerd op wat er in China
gaat plaatsvinden komend jaar.
Niet alleen de Dorpsfeestcommissie Midlaren besloot om in te spelen op de Olympische Spelen in
China. Ook het Drents museum heeft een tentoonstelling die in het teken staat van China. En zo
kwamen we op het idee (met dank aan Winy Verdergaal) om daar als dorpehngen samen naar toe te
gaan.
Wat?
In het Drents museum (in Assen) worden vanaf 2 februari de wereldberoemde soldaten uit het
Terracotta leger van Xi'an tentoongesteld. Dat is echt heel bijzonder, want die beelden mogen
alleen bij hoge uitzondering China uit. Vermoedelijk zullen mensen van heinde en ver naar Assen
reizen om die beelden te zien. En er zal zeker veel over geschreven en gesproken worden.
Wanneer?
Op zondag 13 april gaan we met een groep dorpelingen samen naar Assen. We rijden met eigen
auto's maar proberen wel te carpoolen. En als het weer meewerkt gaat er wellicht ook een groepje
met de fiets.
In Assen krijgen we als groep van half een tot half twee een inleidend programma over het
Terracottaleger en de kostbare grafvondsten uit de tombe van de eerste keizer van China die te zien
zijn in het museum. Daarna gaan we het musevim door, langs de beelden en andere schatten.
Wat kost het?
Normaal is de entree van deze tentoonstelling 8 euro. Omdat we met een groep gaan, krijgen we 2
euro korting en is het dus 6 euro. Museumkaarthouders en vrienden van het museum hoeven
slechts 2 euro entree te betalen. Het voorprogramma moeten we als groep afrekenen; het komt neer
op 7,50 euro per persoon.
Aanmelden
Omdat we moeten weten hoeveel mensen er mee gaan en het vervoer te regelen, dient u zich voor
27maart op te geven voor deze dorpsexcursie. Doe dat telefonisch (3113251) via de mail
(intbw oyhethm d. eu) of mondeling (Tolhuisweg 37) bij Ineke Noovdhoff.
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Nieuws van de wijk Groningerstraat.
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Op 10 november is Tynan geboren.
Zoon van Froukje van der Wal en
Hilmar Aukema. We feliciteren de
kersverse ouders van harte.
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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, ¡n- of extern
Het is Tijd voor een goede buui

© Verhuur van accommodatie tot max. 52
personen
Zeilschool Zuidlaardermeer
De Bloemert 1
9475 TG Midlaren
050-4092379
www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

Rabobank
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Party Ships & Trips

De Bloemert 3
9 4 7 5 TG Midlaren

Bouwbedrijf ^tUtrk WJeUmd
Zuidlaarderweg 9 7

T e l . / Fax

9479 PR

050-40-92782

Noordlaren

0504095<

pflmï stiips TPiPS
ZUIDLAARDERMEER/PATERSWOLDSEMEER

partyslnns.trips@worldQnliiie.nl
www.partyships-trips.nl

Watersport paviljoen

Meerzicht
Wllw^

Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
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Meerzicht la
9475 TA Midlaren
S 050-4091446

<<20Ce¿tf>x¿es£&

OVERDUIN •CASANDER
b e d r i j í s rrTa k e l a a r s b.v
Zuidèrpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overdulncasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl

BOG

(Dv\s bedrijf- Is e e n e x c l u s i e v e , n o n c o n f o r m i s + i s c k e b r o e d p l a a t s voor n i e u w e
i d e e ë n , e e n n i e u w c o n c e p t vc\v\ ve.rQ&Ae.re.n e n
confereren .
Groningerstraat 52
9475 PC Midlaren
e-mail :
internet :
Bouwbedrijf
Menno Bakker

050 402 87 55
050 402 7388

Fax

info@ trip52
www.trip52.nl

BOUWBEDRIJF

MENNÖ BAKKER

Z u i n Fg s t r a a t 1 9.479 P M N o o r c l l a r e n ^
050 - 4095918
www.bouwbeckrTjfmbbakkeT-nl

betrouwbaar

in

bouwen

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

A A:
3T

•

Raad het plaatje.
Op de foto in het vorige kabinet staat het toegangshek naar
Meerwijk. Marion Beek, Andries en Jenny Haaijer en Marcel
Juistenga hadden dit goed. Goed gezien!
U mag raden waar de nieuwe foto genomen is. U kunt daarna uw
oplossing sturen naar Patty Venema Groningerstraat 47 te Midlaren.
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Nieuws wijk Groningerstraat
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Op zondagmiddag 25 november kwamen de bewoner.s van de wijk
Groningerstraat bijeen. Het thema, Engeland, voor het dorpsfeest
was aanleiding een high tea te houden. We mochten proeven van
de sandwidches, brownies, scones enz. die allemaal zelfgemaakt
waren.We konden met elkaar bijpraten. Zo werd het een gezellige
middag.

Trip 52
Een tijdje geleden stond in het Kabinet een bericht over dreigende sluiting van Trip 52, het
conferentiecentrum van Hansje Ravesteijn en Ronald van 't Veen in Midlaren, en een actie van
een aantal dorpsgenoten die het jammer vond dat Trip 52 met sluiting werd bedreigd. We hebben
vernomen dat Hansje en Ronald besloten hebben het bedrijf te beëindigen en dat er een andere
bestemming voor de voormalige boerderij aan de Groningerstraat wordt gezocht.
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Ik doe het allemaal graag
(T<w*
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Hij kan aanstekelijk vertellen, is goedlachs en innemend. Aan tafel, op zijn
boerderij aan de Esweg tussen Midlaren en Zuidlaren, zit Geert Mellens. Zijn
zuster Aaltje, met wie hij jaren lang liefen leed deelde, overleed in juli 2004
Sindsdien woont hij alleen. 'Het was niet mooi', vertelt hij over die tijd. 'Maar je
t^f**^*?*?
moet door. Ik kan gelukkig goed alleen zijn en krijg veel aanloop. Bijvoorbeeld
van Jantinus, mijn neef, en Giny. Die komen vaak, ook om een handje te helpen
in het huishouden. Maar ik doe ook veel zelf. Een paar keer per week maak ik mijn eigen eten,
maar ik krijg ook, zoals vandaag, van Tafeltje Dekje. Wat het nou precies was weet ik niet, maar
het was verrekte lekker. Nee hoor, ik red me best,' zegt Geert beslist.
g

Op reis
In vroeger dagen molk Geert zo'n twintig koeien en verbouwde hij bieten en aardappelen. Nu hij
meer op jaren is heeft hij nog wat schapen (zwartbles) en lopen er een stuk of wat paarden en een
pony in de weilanden. Hij heeft nog wel een tijdje weidevee gehad. 'Maar met al die papieren
regelingen eromheen werd ik er zat van, dik zat.'
Geert heeft het naar eigen zeggen altijd goed naar de zin gehad. 'Ja, het is leuk, dat levend spul.
Ook het werk erom heen, daar heb ik nooit tegenop gezien, al moest ik het altijd alleen doen. Ik ben
ook nooit op vakantie geweest. ' Zijn ogen twinkelen ineens en hij vertelt een anekdote: 'Bij "Lös
Zaand", waar ik altijd zing, maken ze af en toe een Rijnreisje. Of ik ook meeging. Nou nee, dat
hoefde voor mij niet. Maar vorig jaar was het weer zover. En nou ga jij ook mee, Geert. Nee, zei ik,
ik ga niet. Maar ja, ik mag graag een gezellig glaasje bier drinken en toen heb ik toch beloofd om
mee te gaan.' Het is even stil. Dan zegt hij: 'Ik ben mee geweest op reis, voor het eerst. Het is
reusachtig bevallen.'

/
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Leuk om te doen
Gezeten in de voorkamer heeft hij vrij uitzicht over de
Esweg. Heel wat voorbijgangers op de fiets kennen
Geert en zwaaien naar hem. Vaak komen er mensen op
zijn erf, voor de paarden bijvoorbeeld. 'Jantinus heeft
er twee. Daarnaast staan hier nog een pony en een
paar pensionpaarden. De paarden breng ik 's avonds op
stal en 's ochtends naar de wei. Die moeten gevoerd en
de box, waar ze in staan, uitgemest, 't Is maar een
kruiwagentje vol. Een beetje stro er in strooien. Ach, ik
ben ja toch bij huis en 't is leuk om te doen.'
Geert geniet van alle aanloop, maar zal zich niet
opdringen. 'Ik zit vaak hier op deze plek en kijk naar
buiten. Als ze me moeten hebben, komen ze wel. Soms
komt er ook iemand langs om een pakje hooi te halen. Die grote balen van tegenwoordig, daar heb je
een trekker bij nodig. Maar van de zomer kon ik nog aan een partijtje met kleine pakjes hooi
komen. Ik word wat ouder en de buurtschap heeft me toen geholpen om die naar binnen te brengen
in de schuur. Dan zorgt Giny voor koffie en broodjes en wat. bier. Iedereen vond het hartstikke
gezellig. Mooi toch.'
Compleet feest
Geert is geen man die de dingen aan zich voorbij laat gaan. Hij is dan ook regelmatig de hort op.
Om te klaverjassen, te zingen ofte biljarten. 'Ik zit in de biljartclub. Vroeger was die in Café de
Hunebedden waar nu de Gasterie zit. Tegenwoordig büjarten we elke week op de Tienelsweg bij de
camping. Maar ook klaverjassen bij de buurtvereniging en als invaller op de klaverjasclub, ik doe
het allemaal graag. Ik kan wel lid worden van die club, maar dan ben ik elke avond weg,' zo licht
Geert toe. Ook bij de activiteiten van het V W liet Geert niet vaak
•—*™
verstek gaan: 'dammer dat het op zijn laatste benen loopt. Vroeger
HflMW>*>»an
had je spellen zoals ringsteken en kwamen draaimolen en zweefmolen
en allerlei kramen op het dorp. Ik heb ook wel meegemaakt dat een
vergadering van het V W op een compleet feest uitliep. Zulke dingen
zijn voorbij. Ook de houtboeldag van vroeger in het Noordlaarder bos
was zoiets. Daar kon je dennenbomen kopen voor de afrasteringen of
om er schensen van te maken waarmee de stookpotten voor het
varkensvoer werden verwarmd.' Voor Geert waren dit zoals hij het
— - | uitdrukt: 'de eenvoudige, mooie dingen', waarna hij even stil valt en
dan zegt: 'Het is jammer, maar dat komt niet weer.'

Dorpsfeest

• f

Dorpsfeest
commissie

De

dorpsfeestcommi
ssie is al weer
volop bezig met
de
voorbereidingen
van het dorpsfeest 2008. Het dorpsfeest zal

niet plaatsvinden op 23 augustus zoals eerst
werd bericht maar op zaterdag 30 augustus.
Het thema is Olympische spelen en China, 's
Middags worden er door de wijken spelen
georganiseerd. Een aantal wijken is al bij
elkaar geweest om een spel te bedenken en
verder uit te werken.

10

Het feest wordt geopend met een
demonstratie van reuzenvliegers, waarna ook
de kinderen en wijken een eigen vlieger op
kunnen laten. Voor de kinderen van Midlaren
wordt er direct aan het begin van de

schoolvakantie op zaterdag 21 juni een
workshop georganiseerd waar ze met hulp
vliegers mogen maken, het materiaal wordt
beschikbaar gesteld door de
dorpsfeestcommissie.

Paasvuur 2008
Het lijkt misschien wat vroeg, een
aankondiging van het paasvuur al in het
winternummer. Maar vergis u niet! Pasen valt
heel vroeg in 2008 al op 23 en 24 maart.
Het paasvuur wordt weer geho\iden op tweede
Paasdag. Het is mogehjk om de twee
zaterdagen voor Pasen hout in te leveren voor
het paasvuur, dus op zaterdag 15 en 23

maart, van 9.00 tot 15.00 uur. U komt zo op
een gemakkelijke wijze van uw snoeihout af.
De opbrengst wordt weer gebruikt voor de
organisatie van het dorpsfeest. De kosten zijn
€ 3,50 voor een kleine kar en € 5,- voor een
grote wagen. Over de precieze plek krijgt u
nog nader bericht.
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Ook voor Midlaarders interessant:
Nieuws uit Noordlaren
S
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Kerstmarkt in de Rieshoek
Op 20 december wordt door de openbare basisschool de Rieshoek in
Noordlaren een Kerstmarkt georganiseerd van 17.00 tot 20.00 uur.
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Kerstnachtdienst

In Midlaren hebben we geen kerk. Dichtbij is wel de kerk van
Noordlaren. Daar wordt op maandag 24 december een kerstnachtdienst
georganiseerd. De viering begint om 22.00 uur.

Reünie de Rieshoek
Van de website van de Rieshoek haalden we het volgende bericht over een reunie van de Rieshoek
in 2008, omdat intussen ook veel kinderen uit Midlaren in Noordlaren naar school zijn gegaan
misschien ook voor Midlaarders interessant:
Op 20 juni 2008 vindt er een reünie plaats van de Openbare Basisschool De Rieshoek te Noordlaren
in verband met het 100-jarig bestaan van deze school. Het exacte tijdstip van de reünie is nog niet
bekend, wel valt het samen met het te houden 5-jaarlijks dorpsfeest van dit dorp met optocht met
versierde wagens op zaterdag en versierde straten. Tevens is er een feesttent achter de school waar
allerlei activiteiten plaatsvinden zoals de grote feestavond op de zaterdag. De reünie zal ook in deze
feesttent worden gehouden waarbij ook het schoolgebouw zelf te bezichtigen is. Verder is het
programma van de reünie nog niet bekend.
Het lijkt nog heel ver weg maar we zijn inmiddels wel begonnen met de voorbereiding.
Graag willen wij dan ook zoveel mogelijk (oud-)leerlingen en (oud Oleraren opsporen zodat we de
uitnodigingen kunnen versturen. Mocht u op deze school hebben gezeten ofu weet nog adressen van
andere klas- e.g. schoolgenoten, geef deze dan door. Vermeld wel uw eigen achternaam (dus voor de
11

vrouwen de meisjesachternaam) erbij en de periode dat u op school heeft gezeten. Dit kan bij Tineke
Oosting'Wieland, tel. 050-4090569 of e-mail dolf.oosting@orange.nl of bij Margriet Eitens-Dikkema,
tel. 050-4094338 of e -mail henmeitens@home.nl.
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Puzzel voor de jeugd.

Hallo Midlaarderjeugd! De oplossing van de vorige puzzel was : Het sop is de kool
niet waard. De winnaar is Marcel Juistenga. Hij had de goede oplossing,
gefeliciteerd!
Dit keer weer een woordzoeker voor jullie. De overgebleven letters vormen een
wetenswaardigheid. Ik wens jullie allemaal een fijne kerstvakantie. De
oplossingen kunnen in de bus aan de Groningerstraat 47.
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BAARDJE \J
BEJAARDE V
BETAALKASv
BOERIN [/
BRUIDEGOM \/
BUNDELING- v
DOKKUM (/
EENDER V

GRAUWEN V
GRONAU V
KIJKGRAAGv
KINDERRIJM \y
KRUIDKAASV
KRULKOVV
LELlEy
MIETERS V

ONKUNDE V \
ROSTDATUM V
SNOOD V
SPAREN V
sROELy
STUK-KeNyy
VERBREDEN^
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TOMI speelt op zaterdag 9 febuari

Qjjj Toneelvereniging
y$*s T.O.M. I.

Het minnespel der maagden
Aanvang 20.uur
Sprookjeshof Zuidlaren
Zaal open vanaf 19.00 u u r

Korte beschrijving:
De gezusters Schepers, drie oude
vrijsters, runnen boerderij "De drie Kieften".
Van moderne gemakken zijn ze niet echt
voorzien. Zoals het er bijna een eeuw geleden
toe ging, zo gebeurt het nog steeds.
Teun de knecht en Kareltje de bakker
lijken de enige mannen in het leven van de
dames.
Maar wat voor mannen! De een klaagt steen
en been over z'n hernia inguinalis, de ander
zit stevig onder de plak bij z'n moeder.
Dan komt er plotseling een mooie
Jonkheer in hun leven, aangekondigd door
zijn "verzopen" filmster met iets te grote
ambities. De Jonkheer is weliswaar
bewusteloos en gewond, maar daar weet de
oudste van de drie wel raad mee. "Wat dokter
Krol kan, kan Wemeitje Schepers ook". En
wat is het een mooie man. Alle drie zouden ze
wel ...!
Na behandeling brengen ze hem naaide "Herenkamer", waar hij de nacht kan
doorbrengen.

En daar doet de man van adel een ontdekking
die van drie "antieke" zussen, drie nieuwe
miljonairs maakt.
Geld en romantiek zorgen vervolgens
echter ook voor onrust en jaloezie. Maar
voordat de bom barst besluiten de drie
boerinnetjes om de krachten te bundelen.
Wordt het nu "drie halen, één betalen"? En de
man van adel? Ach, die neemt het ze niet
kwalijk, maar houdt het toch maar liever bij
zijn filmster.
Gelaten ondergaan de dames de
afwijzing. En gelukkig ontdekken ze al snel
dat romantiek ook dicht bij huis mogelijk is.
Bovendien, ze hebben nu geld en ze zijn toch
een goede partij?
Eindelijk kan daarom het minnespel nu óók
voor deze drie maagden beginnen.
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Kerstmis-blues
Toon van der Stappen
Ieder jaar met
kerst probeerde
mijnheer Ploegsma

zich te verstoppen. Dat was geen
gemakkelijke opgave, want hij werd goed in
de gaten gehouden.

Dit jaar had hij tegen mevrouw Engels, zijn
kerstdagen bij zijn zoon zou doorbrengen. En
tegen zijn zoon dat mevrouw Engels hem had
uitgenodigd.
De ochtend van de 25ste december had hij
feestelijk ingezet met een ontbijt van eieren
en spek. Er lagen twee zalige dagen op hem te
wachten die hij helemaal op zijn eigen manier
kon invullen. Voor hem geen urbi et orbi, geen
Billy Smart en geen drukkende verveling in
een opgedirkt gezelschap. Nee, hij zou lekker
gaan lezen en zijn bluesplaten draaien,
misschien nog de videobanden van het
wereldkampioenschap voetbal gaan bekijken.
En vanavond zou hij zijn lievelingsmaaltje
klaarmaken: boerenkool met worst.
Het probleem was alleen dat hij geen geluid
moest maken. Mevrouw Engels mocht niet te
weten komen dat hij thuis was. Hij moest
sowieso proberen bij haar uit de buurt te
blijven. Anders zat hij, voor hij het wist,
hierboven zijn dagen te slijten met pantoffels
en RTL-4. Ja hij wist wel waar zij op uit was.
Hij huiverde even, dat mens had de hele
wereld om zich bezorgd over te maken, maar
ze deed dat uitgerekend over hem. Twee
dagen geleden had ze zich nog handenwringend ongerust getoond, omdat hij geen
enkele kerstversiering in zijn huis had. Geen
kerstboom, niet eens een kaarsje. Zal ik een
kerststukje voor je maken?'
'Nee, dank je wel. Ik ben toch niet thuis
met kerst,' had hij geantwoord.
'Het gaat toch ook om de dagen ervoor. Dan
kom je alvast in de stemming. Je moet
oppassen dat je geen wereldvreemde man
wordt.'
Wereldvreemd, wat een prietpraat. Moest
hij dan bij de mensen gaan horen die
tegenwoordig ook al met Pasen gekleurde
eieren aan dode takken vastbinden?
Hij zette de koptelefoon op zijn hoofd en
legde een plaat met blues-ballads op. Om de
gedachte aan zijn bovenbuurvrouw te verdrijven gaf hij een zwieper aan de volumeknop.
Met zijn ogen gesloten liet hij de in whisky

bovenbuurvrouw, gezegd dat hij de
gedrenkte en zwaar doorrookte stem van
Katie Webster door zijn merg en been
trekken. 'Pussycat Moan', dat was nog eens
muziek. Heerlijk als je zo je gevoelens kon
uitschreeuwen. Heel wat anders dan dat
'Stille nacht, heilige nacht'.
Na een tijdje kreeg hij trek in koffie. Hij
stond op, zonder nog erg te hebben in de
koptelefoon. Met een ruk vloog de plug uit de
versterker, waardoor het beginakkoord van
het volgende nummer uit de geluidsboxen
knalde. Snel greep hij naar de volumeknop.
Maar er was al niets meer aan te doen. Nog
geen minuut later klonk de deurbel. Hij
overwoog om niet open te doen, maar dan liep
hij de kans dat mevrouw Engels de hele dag
bezorgd bij zijn voordeur bleef rondspoken.
Het was beter een smoes te verzinnen.
Het gezicht van zijn bovenbuurvrouw keek
hem ongerust aan. 'Arend, ik dacht dat je bij
je zoon was. Zitje nu hier moederziel alleen
met de kerst?'
Alleen al de manier waarop ze hem bij zijn
voornaam aansprak, deed hem gruwen.
Daarin voelde hij een aantasting van zijn
privacy en het gevaar voor levenslange
opsluiting.
'Nou, nee,' loog hij. 'Ik stond net op het punt
om weg te gaan'- Hij nam zijn jas van de
kapstok en trok hem aan.
'Oh gelukkig, ik maakte me a] zorgen.'
'Daar was ik al bang voor,' mompelde hij.
Om zijn leugentje kracht bij te zetten liep
hij het portiek op en trok de deur achter zich
dicht, om vervolgens via het trappenhuis naar
beneden te gaan. 'Prettige dagen nog,' hoorde
hij achter zich galmen.
Toen hij buiten het grasveld voor zijn flat
overstak, keek hij even om. Mevrouw Engels
stond achter haar raam vrolijk naar hem te
zwaaien. Hij zwaaide terug, aanmerkelijk
minder vrolijk en stapte door als een man die
haast heeft.
Het enige wat hij nu moest doen, was een
ommetje maken om dan weer ongezien zijn
huis binnen te glippen.
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Met een schok bleef hij staan. Hij
voelde in zijn broekzakken. Grote
sufferd, hij was zijn sleutels vergeten.
Notabene hij, die altijd wel drie keer
controleerde of hij alles bij zich had
voordat hij wegging. Maar ja, hij was
nu eigenlijk niet weggegaan.
Hier stond hij dan, op eerste
kerstdag. Buitengesloten uit zijn eigen
huis en natuurhjk ook nog... hij voelde
opnieuw aan zijn broekzak... ja, ook
nog zonder geld.
Hij slaakte een paar vloeken die
minder goed bij deze dag pasten. Zijn
zoon had een reservesleutel, maar die
woonde vijfentwintig kilometer hier
vandaan; een heel eind zonder een cent
op zak voor een taxi of een
strippenkaart. Waarschijnlijk zou hij
er pas rond het avondeten arriveren.
Dat werd dus kalkoen in plaats van
boerenkool. Hij zuchtte diep voordat
hij aan zijn lange wandeling begon. Uit
een huis klonken kerstliedjes. Het was
nog een geluk dat het niet koud was of
sneeuwde.
0 *•-

• m&

Nieuw hoveniersbedrijf in Midlaren.
Op 1 maart 2008 start ik in Midlaren een hoveniersbedrijf

"De Tuinderij"
Het is de bedoeling om op een kleinschalige manier tuinen te ontwerpen,
aan te leggen en te onderhouden.
Na een voltooide 3-jarige studie aan het AOC Terra in Eelde, wil ik het
geleerde van de afgelopen jaren graag in praktijk brengen.
Maar alleen in de grond te wroeten en plantjes te planten is mij iets te
eenzijdig. Om je werkzaamheden niet als routine te zien, vind ik het
belangrijk om je te onderscheiden. Vanuit mijn huidige baan in het
Martini ziekenhuis weet ik hoe belangrijk de nazorg is in de gezondheidszorg. Hiermee kun je het
onderscheid maken tussen een tevreden patiënt en een ontevreden patiënt. Als je het woord patiënt
nu vervangt door klant ervaar je hiermee al bet verschil. Ook een tuin heeft van tijd tot tijd na
aanleg de nodige nazorg nodig. Als dat goed gebeurt is de klant ook tevreden.
In de aanleg gaat mijn voorkeur uit naar het werken met siergrassen.

Een dankbaar object in combinatie met vaste planten welke een tuin het hele jaar mooi laat zijn.
Alles uiteraard op een "schone" en ecologische manier. Verder is het voor mij belangrijk om de klant
een goed advies te geven waar hij/zij iets mee kan doen.
Persoonlijk contact is het gemakkelijkst als de drempel niet te hoog is. Daarom is het hopelijk voor
JÍAÍL
iedereen die meer wil weten of gebruik wil maken van mijn diensten geen probleem
om mij te bellen.
Bert Leegte 'De Tuinderij'
Tolhuisweg 23 9475 PD Midlaren
9 050-4092088
e-mail : B Leegte^ zonnet.nl
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Brasa # Brasil
,. »vijl te-! M<V*i»1

Een nieuwe trend in uit eten: Braziliaans Grill restaurant in Midlaren
(voorheen Het Ei van Columbus)
Wij zijn geopend op donderdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur, waarbij u kunt genieten van onbeperkte Rodizio
Grilled gerechten, een luxe voorgerechten-, bijgerechten- en dessertbuffet. Wij komen zo vaak langs uw tafel met
de spiezen als u zelf aangeeft en u mag zo vaak langs het buffet gaan als u zelf wilt. De drankjes (frisdranken, wijnen,
tapbier, koffie en thee) zijn inbegrepen en kunt u zelf tappen uit eikenhouten vaatjes.
Op donderdag is het "Brazilian Cocktail Night" bij Brasa do Brasil. Wij serveren
gratis enkele heerlijke Brazilian cocktails. Alegrías!
(prijs per persoon € 35.- inclusief drankjes)
Op vrijdag- en zaterdagavond speelt onze huisband swingende zomerse muziek
waarbij u zeker niet stil kunt blijven ziften.
Onze Braziliaanse danseres geeft het goede voorbeeld!
(prijs per persoon €45.- inclusief drankjes)
Op zondagavond kunt u bij ons terecht voor een ontspannen etentje. Rodizio Grill
Optima Forma.
(prijs per persoon € 35.- inclusief drankjes)
Brasa do Brasil, Groningerstraat 21 te Midlaren. tel 050 3110515 www.brasadobrasiil.nl

Drentse bijdrage
Dit keer een drietal gedichten in decembersfeer, geplukt uit de prachtige bloemlezing "Scheupers
van de taol" (uitgave Stichting het Drentse Boek).
Een naar mijn idee erg mooie Drentse vertaling van Nu Sijt Wellekome, een gedicht over oudjaar en
een gedicht over sneeuw. Laten we hopen dat het laatste ook toepasselijk is, een witte Kerst zou wel
weer eens leuk zijn.
Veel leesplezier, <5è<juke OKJaassens
Blaank vers
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snei snei snei
oet een locht
zo gries as lei
donzen deken
dekt de hegen
van het dak
gliedt zachte brokken
dwarrelvlocht
van lichte vlokken
legt een sprei
op veld en wegen
overal is snei
Hans Heyting

Leèste dagen
Gien reisplan, gien oethoezigheid.
De stoten van de storm verklunken.
De allerlèeste boezigheid
is in de schemermist verdrunken.
Het jaor komp hichtend op zien plaos.
De lèeste dagen, under dampen,
raakt wat an 't dolen en moet haost
nog bijlocht worden deur de lampen.
't Is kaold - maor warmte, aold en wies,
Hg in dit allerlèeste gaoren.
Het jaor dommelt in schaopegries
en krig de rust van vrógger jaoren.
Johan Hidding
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Jesus, Do bis welkom (gezang 145)
1. Jesus, Do bis welkom, oeze lieve Heer,
Do koms jao van zo hoge, van over veer.
Do bis bij oes welkom van de hoge hemel deel,
hier op dizze wereld, die Do wils maken hiel.
Kyrieleis.
2. Schepers wied in 't veld die heurden een nei lied,

dat Jezus was geboren, zij wussen 't niet.
"Gaot de wegen langes en ie zult Hum vinden, daor
in het stadtien Bethlem, daor is 't gebeurt veurwaor."
Kyrieleis.
3. Wiezen oet het oosten, oet een hiel wied laand,

zie zochten oeze Here met offeraand.
Z'offerden vol eerbied mirre, wierook en ok gold
ter-ère van dat kindtien dat oes almaol beholdt.
Kyrieleis.
omgezet in het Drents door Gerrit Kuipers
* •*
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K-DANS dans & theater
informatie aanmelding
- cursusprogramma 0708
K-DANS *
050-4095603,_- "
< Tnfo@k-dans.nl
. 1
www.k-dgns.nl -

FIETS

REPARATIE

Herfst/Winterbeurt
»heel nakijken + schoonmaken

NU €25,Lindenhof 9 9¿71 RT Zuidlaren
Telefoon 06 22 469 175 [na 18.30 uurl

Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het
Univé-kantoorbij u in de buurt staat de deur wagenwijd
open. U bent van harte welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.
Univé Z u i dl a ren
Marktstraat 9,
(050)4096162
email:
zuid la ren (ci), uni ve.nl

Kleurplaat voor jongeren:

Puzzel voor ouderen:

5

2
8

7 6
1 2

1
9 7
5

2

9
3

2
1

3

1
7 3

9

4
9 6
5 8

9
5
i —

3

7
19

n

v

'•>T/jy! fnß w | / A i

<—«~!—~pr

P

S

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

ennis-,
watersport-,
midgetgolfbaan
Zeil- en
surfschool.

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

Captainsbar aan
het meer met
terras.
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ZUIDLAARDERMEER • DE BLOEMERT 1 • 9475 TG MIDLAREN • WWW.BLOEMERT.NL • E-MAIL PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

