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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 

9 4091422 

Dorpsfeestcommissie 

a 4095973 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 

S 4092154 

IJsvereniging "Midlaren" 

8 4028808 

^ Hr. Pieter den Hengst 

Groningerstr. 36 

9475 PB Midlaren 

Mevr. B. Klaassens 

Hunebedpad 5 

9475 TN Midlaren 

Jachtveld "Midlaren" 

S 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 

» 4096053 

Toneelvereniging 'T.O.M.I.' 

a 4094975 

Vrouwenvereniging 'Midlaren' 

a 0592-272584 

Mevr. M. van Dijken 

Meerwijk 15 

9475 TC Midlaren 

Hr. F. Keizer 

Groningerstr. 27 

9475 PA Midlaren 

Hr. N. Loeröp 

Tolhuisweg 30 

9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 

Tolhuisweg 27 

9475 Midlaren 

-> Mevr. G. Alberts 

De Steeg 4 

9473 TT De Groeve 

Mevr. M. Kanon 

Annerstreek 27a 

9486 AK Annen 

Midlar 
Wijken: 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Meerzicht 
Emigranten 

Wijkhoofden: 

Klaas Butter 
Philip Boucher 
Yvonne Korringa 
Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Peter van den Berg 
Rik Timmer 
Winy Verdegaal 
Piet Kanon 

S 

06-20971314 
050-4092837 
050-4092088 
050-4095792 
050-4090952 
050-4090892 
050-4090428 
050-4094197 
050-4092359 

Colofon: 

Redactieleden: 
• Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
S 4095973 
Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
S 4094466 
Yvonne Korrinaa 
Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
« 4092088 
Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
« 4092365 
Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
» 3119680 

• Layout: Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
« 4093527 

Q Druk Multabedriiven 
W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
a 0592-377115 

De redactie houdt zich het recht voor 
om publicatie van ingezonden brieven 
te weigeren, indien deze inhoudelijk 
van zodanige aard blijken te zijn dat 
men erdoor gekwetst zou kunnen 
worden. 

Een abonnement voor niet-inwoners 
van Midlaren kost € 5 per jaar, indien 
het blad bezorgd kan worden. Bij 
verzending via de post kost een 
abonnement € 10 per jaar. 

Het 'Midlaarder Kabinet' is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 

W e b s i t e : n r w i t r . M i d l a r e n . n e t 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

4 en 5 april 
2 en 3 mei 
6 en 7 juni 

Zelf 
brenqenl! 

Kopij inleveren 
voor 

5 juni 2008. 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
('alictiut.nl 

http://nrwitr.Midlaren.net
http://lictiut.nl


Voorwoord 
De forsythia kleurt al geel, het gras groeit en de vogels kwetteren en zingen 
weer hun lied na de winterstop. Met de paasdagen voor de deur is het bijna 
tijd voor het traditionele Paasvuur. De locatie is net zoals twee jaar geleden 
weer aan de Schutsweg. Op paasmaandag rond 19.00 uur gaat de vlam in de 
bult met hout. De dorpsfeestcommissie zorgt voor consumpties, naar keuze 
ter opwarming of verkoeling. Iedereen is van harte welkom! 

c S r ^ Diezelfde commissie is trouwens ook druk doende 
met de voorbereiding van het dorpsfeest in augustus. U leest er meer over 
in dit nummer. Net als over Go China! Deze inmiddels landelijk bekende 
tentoonstelling in Assen met het Chinese terracottaleger t rekt drommen 
mensen. Wie de lange rijen buiten liever mijdt, kan met de 
dorpsfeestcommissie naar het Asser museum op zondag 13 april. Wel snel 
opgeven. Zie de uitnodiging verderop. 

In dit Kabinet berichten we ook over de opheffing van het V.v.V. Midlaren. Helaas kwam het 
bestuur tot de slotsom dat er vanwege gebrek aan belangstelling geen bestaansrecht meer was. 
Heel wat Midlaarders zullen bij dit afscheid met heimwee terugdenken aan de vele gezellige en 
geslaagde activiteiten die de vereniging in haar 62 jaar lange bestaan heeft georganiseerd. 

HetDrentseLandschapI 
Q¡£EmfítB&!—• 

Naast wijknieuws en nieuws van de vrouwensoos ook 
aandacht in deze aflevering voor het feit dat Midlaren deel 
ui tmaakt van het Nationaal Landschap de Drentsche Aa. Tal 
van organisaties en overheden maken vanachter hun bureau 
plannen hoe ons buitengebied er in de toekomst uit moet 
zien. Ondertussen krijgt die toekomst al vorm'-

bestemmingen worden veranderd, er verschijnt een nieuw fietspad richting Drentsche Aa, 
Drents Landschap wil hunebedden beter zichtbaar maken. Willem Bok en Ineke Noordhoff 
hebben het initiatief genomen om de dorpsbewoners meer bij deze plannenmakerij te betrekken 
en zijn daarover met Dorpsbelangen aan de praat geraakt. Hun vraag: is er niet een goede 
manier te vinden om van de kennis en visie van de dorpelingen gebruik te maken bij al die 
beleidsnota's? 

Nieuws is zeker ook dat op de plek in Midlaren waar ooit "Huize 
Meerwijk" stond, op 1 maar t j . l . met de bouw is gestart van het nieuwe 
Meerwijk. Na de vele en langdurige bezwaarprocedures is de weg 
eindelijk vrij om Huize Meerwijk in oude luister te herstellen. 

Tenslotte een bijdrage van Bouke Klaassens over de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen. 
De regeling is lang niet bij iedereen bekend en is voor sommigen toch een 
welkome mogelijkheid voor het bouwen van een tuinhuis, schuurtje of 

dergelijke. Als u serieuze plannen heeft wel altijd 
even bij de gemeente informeren, want de 
ambtenaren van Tynaarlo s taan er nu eenmaal 
om bekend dat zij erg graag met u meedenken. 

'Wij wensen iedereen fijne paasdagen! 

(De redactie van het %a6inet 
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Univé's waardevolle adviezen 
pakken altijd laag uit 
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het 

Univé-kantoor bij 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 Zuidlaren 
Marktstraat 9, 
(050)409 6162 
e-mail: 
zuidlareniaunive.nl 

WWV/. 

TJNWF 
V . y VERZEKERINGEN. M A 
Daar plukt ú de vruchten van! 

*»-'^ t & 

K-DANS 

0504095603 

info@k-dans.nl 

www.k-dans.nl 

K-DANS dans & theater 
informatie aanmelding 
cursusprogramma 0708 

( 

NIEUW: 
VOOR ALU FIETS REPARATIES 

>arneviel 
FIETS REPARATIE 

IZOfï l l ! 
Geheel nakijken + schoonmaken 

NU €25,-
Lindenhof 9 9471 RT Zuidlaren 
Telefoon 06 22 449 175 Ina 18.30 uur 

http://zuidlareniaunive.nl
mailto:info@k-dans.nl
http://www.k-dans.nl
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Puzzel voor de jeugd 
((Patty Venema) 

Hallo Midlaarderjeugd! De oplossing van de vorige puzzel was^Bounty. 
Ellen Hadderingh heeft de puzzel goed opgelost en is dit keer de 
winnaar,voor jou is de Intertoys bon. In dit Kabinet staat weer een 
nieuwe paaspuzzel voor jullie. Aan jullie de taak alle paashazen te 
vinden. Ze hebben allen een letter bij zich, daarmee mag je het goede 
woord vormen.Veel plezier met het uitzoeken. Allemaal hele fijne 
paasdagen gewenst! De oplossingen kunnen zoals gewoonlijk weer in 
de bus aan de Groningerstraat 47. 

Dorpsfeest-
commissie 

F 
Paasmaandag 24 maart 2008 
Vanaf 19.00 uur aan de Esweg in Midlaren 
(zandpad tussen Midlaren en Zuidlaren) 

We hopen dat weer veel mensen hun snoeihout naar de paasbult 
hebben gebracht, zodat er weer een enorme bult zal zijn. Evenals 
andere jaren zijn er weer hapjes en drankjes verkrijgbaar, 
waardoor het weer een gezellig dorpsevenement belooft te worden. 

Kinderen 
Voor de kinderen zijn er tijdens het paasvuur vuurkorven, ze 
mogen marshmallows roosteren en stokbrood bakken. 

Komt allemaal genieten van het paasvuur! 

S3 

Dorpsfeest 2008 

De voorbereidingen voor het dorpsfeest 2008 gaan gestaag door. Zoals we al eerder hebben 
meegedeeld is het thema van het dorpsfeest China en de Olympische spelen. De wijken zijn 
druk bezig hun aandeel voor te bereiden. Als het goed is, hebt u al van uw wijkhoofd bericht 
gehad of samen overleg gehad in de wijk over wat er staat te gebeuren. Op 18 maart hebben 
de wijkhoofden weer een bijeenkomst met de dorpsfeestcommissie gehad. Helaas kunnen we 
een verslag van die bijeenkomst net niet meer in dit kabinet meenemen. 
De dorpsfeestcommissie is druk doende met het regelen van een tent en muziek, 's Middags 
wordt het feest geopend met een grootste vHegerdemonstratie, waarna er Midlarense Spelen 
volgen op het sportveld. Daarna is er een borrel en een gezamenlijke Chinese maaltijd. 
's Avonds is er feest en muziek in de feesttent op het sportveld aan de Tolhuisweg. 
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Vliegeren 

Er zal een grootse vHegerdemonstratie worden gehouden ter opening van het feest. Ook is het 
de bedoefing dat de wijken een vlieger maken en strijden om de eer van de mooiste/grootste 
vfieger. 
Voor de kinderen van Midlaren wordt er op zaterdag 21 juni een workshop vfiegermaken 
georganiseerd. Ze krijgen dan materiaal en begeleiding om zelf een prachtige vfieger te 
maken, die ze later op het dorpsfeest kunnen oplaten. 

Go China! 

+ 9/tet de dorpsfeestcommissie naar het ß.sser museum op zondag 13 

apriC Çeen wachtrijen, ejççCusieve uitleg. V Çunt zich nog tot 27 
maart opgeven 6ijlnek\e Noordhoff 050-3113251 of 
info@oph~etland.eu. 

Zoals al eerder werd aangekondigd 
organiseert de dorpsfeestcommissie een 
excursie naar het Asser museum waar een 
zeer bijzondere tentoonstelling over China 
is ingericht. Topattractie is een aantal 
beelden afkomstig uit het eeuwenoude 
terracottaleger van Xi'an uit China. 
Beelden die nog niet eerder buiten China te 
zien waren. 
De tentoonstelling t rekt enorm veel 
publiek. Elke dag, ook door de week en 
buiten de vakantieperiode, s taan er lange 
rijen buiten het museum te wachten om de 
tentoonstelfing te kunnen bezoeken. 

Door met de dorpsfeestcommissie naar de tentoonstelfing te gaan hoeft u niet te wachten, onze 
plek is gereserveerd. Bovendien krijgen we een rondleiding met extra toelichting. 
We moeten wel tevoren weten met hoeveel mensen we komen, 
daarom is aanmelding noodzakelijk. U kunt zich tot 27maart 
aanmelden bij Ineke Noordhoff 050-3113251 of per mail: 
info@ophetland.eu. De kosten bedragen €7,50 per persoon. 
Het is de bedoefing dat we met eigen vervoer gaan, deels 
carpoolen. 

tbAid7ïbd7d7d7tb 

(De (Dorpsfeestcommissie van üAidlaren. 
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CASANDER 

Zuiderpark 25, Posîadres: Postbus 366. 9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66. Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

BOG 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
« 050-4091446 

"^T^C^^t^u^é^ 

Bouwbedri j f 

Menno Bakker 

a 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Z u i n i g s t r a a t 1 9 4 7 9 P M N o o r d l a r e n 

0 5 0 - 4 0 9 5 9 1 8 
w w w . b o u w b e d r i j f m h b a k k e r . n l 

betrouwbaar in bouwen 

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

Bert Leegte 
De Tuinderij 
Tolhuisweg 23 
9475 P D Midlaren 
050-4092008 
e-mail : 
11 Leegte@zonnet.nl 

i/t# 
^ 

$ 

De Tuinderij 

Tuinontwerp 

Aanleg 

Onderhoud 

http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl
http://www.bouwbedrijfmhbakker.nl
mailto:Leegte@zonnet.nl
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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 

© Verhuur van accommodatie tot max. 52 
personen 

Zeilschool Zuidlaardermeer 
De Bloemert 1 

9475 TG Midlaren 
050-4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 
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% Het is tijd vooreen goede buur 

Rabobank 

Party Ships & Trips 
D e Bloemert 3 
9475 TG Midlaren 

Bouwbedrijf mark Wiclaml 

Zuidlaarderweg 97 

9479 PR Noordlaren 

Tel . / Fax 

050-40-92782 

• 
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050-
409595« 

P H B T T S N P S TP PS 
Z U I D L A A R D E R M E E R / P A T E R S W O L D S E M E E R 

partyships.trips@worldoiiiJne.nl 
www.partyships-trips.nl 

http://www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl
mailto:partyships.trips@worldoiiiJne.nl
http://www.partyships-trips.nl


V.v.V. 
V.v.V Midlaren. 

Met 
algemene 

stemmen heeft het bestuur besloten om het 
V.v.V Midlaren op te heffen. Het spijt ons 
wel om na 62 jaar tot de slotsom te moeten 
komen dat we volgens ons geen 
bestaansrecht meer hebben! Maar wat we de 
laatste jaren ook organiseerden er kwam 
geen Midlaarder meer op af. Dit jaar hebben 
we daarom ook geen contributie meer bij U 
opgehaald. Het geld wat nog in kas was, 
hebben we geschonken aan de commissie 
voor het Sportveld om te gebruiken voor 
speeltoestellen of iets dergelijks. Dan komt 
het in elk geval nog ten goede aan het dorp. 

Verder hebben we nog een gezellige avond 
gehouden voor alle vrijwilligers die de 
laatste jaren steeds belangeloos voor ons 
klaarstonden. Zo is de kas leeg en is er toch 
nog iets nuttigs mee gedaan. Nogmaals het 
spijt ons als Bestuur zeer dat het zo gelopen 
is, maar misschien s taa t er ter zijner tijd 
nog wel eens een nieuw bestuur op. 
Midlaren bedankt en tot ziens! 

Namens net 6estuurß.ndnes fHaatjer. 

fSS^-N M e n w s van de "Vrouwensoos" 

Onder deskundige leiding van Kees Huisman van "Juffertje in ' t Groen" maakten 
de dames van de "soos" op 11 december 2007 weer kerststukjes. Volgens Kees 
waren er stukjes bij, die hij zo wel in de winkel wilde zetten, zo professioneel. 
De Kerstviering vond plaats op 19 december. We kwamen bij binnenkomst meteen 
in kerststemming door kerstliedjes, gespeeld door de dames van "het sextet van 
Harmonie 67" uit Groningen en door de door Dini Brouwer "versierde" zaal. Na 

het welkomstwoord van Trijnie van der Baan van de kerstcommissie zongen we een kerstliedje. 
Kini Marissen las een kerstverhaal voor van Roel Reyntjes "Het bliede Kerstfeest van Wemeltie 
en Willem de zwerver". Marie Kanon las een gedicht voor van Bonnie Veendorp over de tocht 
van Jozef en Maria naar Bethlehem^ "Zie is zo stillek met hum gaon". We zongen kerstliedjes 
met begeleiding van het sextet, we deden een paar leuke quizjes en er waren heerlijke hapjes 
gemaakt door Dini van "'t Veerhuis". 
De Kerstcommissie bestaande uit Annie Meisner, Trijnie van der Baan en Marion Beek had zijn 
best gedaan en gezorgd voor een leuke, sfeervolle avond. 
Aanvankelijk maakte Gé Kroon deel uit van de Kerstcommissie, maa r ze kon helaas door een 
ernstige ziekte niet meedoen. Wel bracht Annie haar steeds op de hoogte van de plannen, zo 
bleef ze er wel bij betrokken. Met kerst hebben we haar bloemen als kerstgroet gebracht. 
Ook met de Nieuwjaarsvisite was er muziek. De heer Dick Dantuma zong met begeleiding van 
Joyce Onderstal aan de piano liedjes van onder andere Gershwin, John Denver enz. zoals "Red 
roses for a blue lady", "New York, New York" en het bekende "I did i t my way". Na de 
nieuwjaarswens van voorzitter José Vos waren er weer de gebruikelijke "boerenjongens" en er 
waren rolletjes en kniepertjes gebakken door Roelie Schuiling, die zelf niet aanwezig kon zijn 
vanwege de zorg voor haar man. Na nog een drankje en warme snacks van Dini bedankte José 
iedereen die had bijgedragen aan deze avond. 
En weer was er muziek op de bijeenkomst van 26 februari. Dit keer van de heer Karl May, 
voormalig belastingdeurwaarder uit Noordlaren, die ons vermaakte vóór aanvang en in de pauze 
met jaren 60-muziek gespeeld op keyboard. De heer May vertelde over zijn werk als 
belastingdeurwaarder^ wat gebeurt er als je je verplichtingen als belastingbetaler niet nakomt? 
Na herhaalde aanmaningen volgt een dwangbevel, daarna beslaglegging en vervolgens openbare 
verkoop van de in beslag genomen goederen om zo de schuld te kunnen voldoen. Er werden veel 
vragen gesteld en we vonden het een leerzame avond, maar hopen het zelf nooit mee te maken. 
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Na de pauze vertelde de heer May over bijzondere voorvallen die hij had meegemaakt. Hij kon 
smakelijk vertellen en het werd een vrolijke avond. 

<3 

De volgende dag, 27 februari, werden we diep getroffen door het bericht 
van he t overlijden van Gé Kroon. We wisten dat ze heel ernstig ziek was, 
maar we bleven toch een klein beetje hoop houden. Gé was vanaf 1975 lid 
van de toen nog "Naaikrans" en een trouw bezoekster van onze 
bijeenkomsten. Ze voelde zich betrokken bij de vereniging en had haar 
eigen inbreng. We zullen haar eerlijkheid, spontaniteit en vrolijke lach 
missen. Wij wensen Bouko, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in 
deze moeilijke tijd. 

WLarie Kjinon. 

In memoriam 
(Trudy Steenhuis) 

Op Ie Kerstdag 2007 is Henny Haaijer gestorven. Ze was geboren en getogen Midlaarder. 87 
jaar geleden werd ze aan de Westert, op de grens van Noord- en Midlaren geboren! daarna is 
ze, binnen ons dorp, verschillende keren verhuisd. 
In 1939 trouwde ze en ging in Schuilingsoord wonen, waar dochter Grietje werd geboren. Het 
huwelijk hield geen stand en ze keerde terug naar Midlaren. Eerst woonde ze in bij Kors aan 
de Groningerstraat 37, later heeft ze lang in het huisje van de Hamminga's op 
Groningerstraat 41 gewoond. Daar verzorgde ze haar beide ouders, tot die overleden. Heel 
haar lange leven heeft ze gewerkt en gewerkt; bij dokter Mees en veearts Bakema in 
Zuidlaren en bij de families Hamminga en Steenhuis in Midlaren. 
Altijd fit en vrolijk en reeds voor het ontbijt present. 30 jaar was schoolschoonmaakster in 
Schuilingsoord, waar ze veel plezier had met de onderwijzers en de kinderen. In de weekends 
waren er altijd dochter Grietje met haar man en 3 zoons, met wie het contact door de jaren 
heen innig bleef. 

Nadat het Gasthuis in 1988 was gerestaureerd, was Henny een van de eersten die er een 
appartement kreeg, met een prachtig uitzicht. Daar heeft ze 20 jaar van kunnen genieten. De 
laatste jaren was ze niet erg mobiel meer en had ze veel pijnlijke klachten. 
Met buurman Peter van der Pauvoort was er een dagelijks contact, dat ze erg waardeerde. 
Jenny Haaijer, de echtgenote van haar neef, was te langen leste haar trouwe hulp. 
Aan het lange en dienende leven van de oudste Midlaarder is een einde gekomen. 

I n m e m o r i a m (Trudy Steenhuis) 

Op 78-jarige leeftijd is de heer Roelof Schuiling overleden. Hij was de derde generatie 
Schuiling die op de monumentale boerderij aan de Groningerstraat 54, woonde en werkte. 
In 1930 werd hij er geboren! in die tijd was de Groningerstraat de oudste macadamweg van 
Drenthe, waarover de z.g. Buiskoolbus van Zuidlaren naar Groningen reed. Hij ging in 
Midlaren naar school bij de meesters Bos en Hof, speelde bij het naastgelegen tolhuisje en 
hielp al vlug "achter" op het gemengd bedrijf van zijn vader. 

Huurde zijn grootvader (nog) de kapitale boerderij, zijn vader-Hendrik- kocht zich in als 
eigenerfde boer en zo werd hij ook mede-eigenaar van de boermarke, de tol en het jachtveld. 
Na de middelbare landbouwschool in Vries te hebben doorlopen, werkte hij samen op het 
bedrijf met zijn vader. 

.":;;'•*;.,:• ••:..-.:¡:.¡ •.:••:• .W.SXVS . .,•.: • '.-•••.••:. .:•:•:••: :.. T—~~r""~~ 
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In 1953 trouwde Roelof met Roelie Vrijs uit Deurze en in 1963 nam het jonge stel het bedrijf 
over. Met broer Marinus, die op de Bloemert woonde, werd het een groot bedrijf, met 100 
bunder bouw- en grasland en 100 melkkoeien. Er kwam een ligboxenstal bij "de Bloemert"; nu 
zijn daar drie woningen van gemaakt. 
In 1994 kwam er ook een ligboxenstal achter de boerderij aan de Groningerstraat. In de 
avonden besteedde Roelof veel tijd aan de gemeenschap; lang zat hij in het schoolbestuur, de 
boermarke het Univébestuur, de Zuidlaarder kerkeraad en de commissie ruilverkaveling. In 
het bestuur van de ijsvereniging maakte hij zelfs 35 jaar vol. Hij was een boer met veel 
materieel en was zeer hulpvaardig bij de organisatie van evenementen. 
Vanaf 1996 woonden Roelof en Roelie aan de Tiphofweg in Zuidlaren. Zo lang als het lukte, 

fietste hij naar "zijn"boerderij om te helpen met hand en spandiensten. Z'n gezondheid werd 
echter steeds brozer. Op 4 februari kwam een einde aan zij leven. Velen volgden hem naar 
zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Zuidlaren. 
Alweer is een echte Midlaarder boer "uit de tijd". Roelie blijft achter aan de Tiphofweg. 
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Wijknieuws Groningerstraat 

Op 10 december is er een meisje geboren op 
Meerwijk. 

Haar naam is Laura en ze is de dochter van Herbert 
Dijkstra en Marjolein Lauret. 

Aan de Groningerstraat 41 is een meisje geboren haar naam is 
Lieke. 
Ze is de dochter van Ruben en Anja Kamminga. 
Ouders van harte gefeliciteerd! 

Wijknieuws Tolhuisweg 

Geboorte 
Intussen alweer drie maanden oud, maar toch: op 15 december 
j.l. is Linde geboren, dochter van Charissa en Arnoud Dijkema 
en zusje van Rhea (Tolhuisweg 35). Van harte gefeliciteerd! 

( 

Wijknieuws Achteroet 

Henk en Yvonne Dijkema en kinderen, die in het boswachtershuis aan de zuidkant van het 
Noordlaarderbos woonden zijn verhuisd naar Haren. I.v.m. het sociale leven van hun kinderen wilden 
ze toch liever in de "bewoonde wereld" wonen. 
Op dit moment is het huis onbewoond. Natuurmonumenten wacht op een nieuwe koper. 
Helaas kan de wijk geen beroep meer doen op hun cerativiteit i.v.m. het Dorpsfeest, maar wenst hen 
wel veel plezier in hun nieuwe woonomgeving. 
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=0 Nieuws van de sportveldcommissie 

Op 10 maar t is de eerste bijeenkomst van de 
sportveldcommissie geweest. Bert Leegte, Marjan Kunst, 
Jos Hogenbirk en Anneke Grootoonk hebben een s ta r t 
gemaakt met het bedenken van diverse activiteiten. 

De volgende activiteiten gaan we organiseren: 

Wijkenvolleybal toernooi 

Tijdens de opening van het sportveld organiseren we een volleybaltoernooi. 
Het is de bedoeling dat er (minimaal) 1 team per wijk meedoet. De datum 
volgt later maar stel alvast een team samen!! 

Tevens zullen er spelletjes georganiseerd worden voor de kinderen. 

Tafeltennis- en 15a« min ton -inloop 

Elke zondag vanaf 13 april kan er worden gespeeld vanaf 
16.00 uur. 

Op het veld s taa t de tafeltennistafel en er komt een 
badmintonnet. Graag eigen batje en/of racket meenemen. 

Mocht iemand nog leuke ideeën hebben dan horen we dat graag! 

Graag tot 13 april en we laten zo snel mogehjk weten, wanneer de opening en het 
volleybaltoernooi zijn! 

Çroeten van de sportveCdcommissie 

Jos, Marjan, (Bert enßnneCe 

A S^ 
3r 

Raad het plaatje. 

Op de foto uit het vorige Kabinet is een 
kapotte bouwlamp en windwijzer te 
zien. Beide zitten ze op het dak van de 

botenloods van voormahg Plankensloot.(Brasa do Brasil) U mag raden 
waar de nieuwe foto genomen is. U kunt daarna uw oplossing sturen 
naar Pat ty Venema Groningerstraat 47 te Midlaren. 

a 
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Flappie 

Ik heb een hiel mooi knien 
Kom met, je mugt hum zien 
Ik nuum hum Flapppie 
en hij vret biks en smangs een stoetekappie 
En zommers pluk ik hondepollen langs de weg 
Dat vindt mien Flappie lekker zeg! 

Ien keer weeks heb ik het drok 
Dan mut Flappie uut zien hok 
Dat maak ik schoon en hij kreg nei dreug stro 
want aanders stinkt zien keutelies zo 

Pappe zeg: "Die giet met Kerst moo in de pot." 
Dat Pap zuks zeg, dat vind ik rot 
Hij mient dat niet, het giet niet deur 
mar 'k vind 't we! ma! zeggen heur! 
Nee, Flap en ik blieft altied bijmekaor 
Dat bief zo jaor nao jaor nao jaor.... 

Dick Blancke 
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Egbert Hovenkamp is op woensdag 20 februari officieel aangesteld als stadsdichter van Assen. 
Direct na de ondertekening droeg Hovenkamp zijn eerste gedicht als stadsdichter voor. Het 
gedicht Death's Army is geïnspireerd op het terracotta leger dat momenteel in het Drents 
Museum te zien is. Omdat we hier vanuit Midlaren ook binnenkort naar toegaan hierbij het 
gedicht. Vervolgens nog een gedicht van hem in het Drents. 

Death's army 

Ik zie aan 
maar zij niet mij. 

Er wordt geparadeerd, 
maar niet door hen. 
Ze staan stil 
in de rei van de tijd 
en laten gelaten 
blikken vangen. 
Ik zie aan, 
maar zij mij voorbij. 

J 

De weg 

Cuby zung hier zien blues 
- de hunebedden worden opmaakt 
- de heidevelden waren 
een plattegrond veur de scheper en zien sehaopen. 

Cuby zung hier zien blues 
- de plaggenhutten worden flats 
- de witte wieven 
waren een veurtieken van toeristen en lege puuties. 

Cuby zung hier zien blues 
- 't ontgonnen veen wör ontsmet laand 
- 't gloepen was 
een veurbode van sociaole controle. 

Cuby zung hier zien blues 
- de Hondsrug wör een route 
- Klaosje I 
was de draoger van bio-industrie. 

& 

Cuby zung hier zien blues. <r^Pco 
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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 

Slagerij G.P. I\cers 

I e klas Rund- en varkensslagerij 
en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

www.campingachterdehoven.nl 

ft rolpens 
ft bakjes kanensmeer 
ft bekers rundvet 
ft boerenleverworst 
ft droge metworst 
ft droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 
» 050-4091553 

^ ^ GRAALMAN 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

> Antiekrestauratie 
> Meubelstoffering 
> Gordijnen 
> Tapijten 
> Meubilering 
> Zonwering 
> Slaapsystemen 

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

Bouwbedrijf Wolters 

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 

050-4091297 

http://www.campingachterdehoven.nl
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Elk seizoen de moeite waard 

uw partner in doe-het-zeffi 

wafers 
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Buitenhuis 'de VEENHORST" 
Hans Blaauboer en Ets Wiggers 

Duinweg 2.9475 PK MIDLAREN 
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 

E-mail: info@veenhorst.nl 
Website: www.veenhorst.nl 

B U I T E N 

DP 
• + * * 

eenhorst 

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie 

t . Y°°r in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen. 
GERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur 

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 
W M L uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten. 
'iaêsst il'" ty> Ö heeft een keuze uit 

" rt } : zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons. 

>CV-benodigdheden/sanitair 
>Histor verf 
>Electra 
>Tuinhout 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuid laren 
Tel.: 050-4092069 

Email: hubozuidlaren@hotmail.com 

Watersportbedrijf êèe Scheve 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 

tel. / fax 050-4092946 
info www.descheve.nl 

Eetcafé ' 'De Lanteern' 

Middenstraat. Tel. 050 4029890 
Mobiel 0641048538 

Wij zijn de hele week geopend. 
In de maand mei zijn we op maandag gesloten. 

De keuken is geopend vanaf 16.00 uur 

Feest Je geven in de Lanteern? 
informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden 

(ook in het weekend) 

Tot ziens in Noordlaren 

Uw gastheer Gerben Bouwma 

mailto:info@veenhorst.nl
http://www.veenhorst.nl
mailto:hubozuidlaren@hotmail.com
http://www.descheve.nl


Bouw van "Huize meerwijk" eindelijk van start 

Op de plek in Midlaren waar 
ooit Huize Meerwijk stond, is op 
1 maart j.l. de bouw gestart van 
het "nieuwe" Meerwijk. De 
aannemer is Hofstra-Hulshof. 
Naar verwachting zal de bouw 
van het huis in de loop van 
2009 worden voltooid, waarna 
de opdrachtgever - de familie 
Overduin - er hun intrek in zal 
nemen. 

Voor de oudere Midlaarders die de vroegere buitenplaats nog hebben gekend, zullen de vormen 
van het nieuwe huis zeer bekend voorkomen. Het nieuwe Meerwijk wordt namelijk in oude 
luister hersteld en zal uiterlijk grote gelijkenis vertonen met het vroegere buiten. Bij het 
imposante huis, dat omgeven wordt door grachten, zal verder ook nog een poortgebouw verrijzen 
dat onder meer als kantoor dienst gaat doen. 

Lange voorbereiding 
De voorbereidingen van de bouw hebben veel tijd gekost. Rond de millenniumwisseUng waren 
de eerste bouwtekeningen al gereed. Over de nieuwe bebouwing zelf is niet zoveel discussie 
geweest. Die was er wel over de kap van een aantal bomen op het bouwperceel. De vele en 
langdurige bezwaarprocedures hebben bij elkaar zo'n 8 jaar gekost! Maar nu alles rond is, kan 
dan toch eindelijk een begin worden gemaakt met de werkzaamheden. Evenwijdig aan de 
toegangsweg tot de recreatiewoningen van Meerwijk is een aparte toegangsweg gemaakt voor 
het zware bouwverkeer. 

Historie 
Huize Meerwijk heeft een lange historie. In de middeleeuwen hoorde de buitenplaats Meerwijk 
tot de bisschoppehjke tafelgoederen. Rond 1600 is er een boerderij gebouwd. Bijna 100 jaar later 
werd binnen de grachten van de vroegere boerderij een nieuw huis opgetrokken voor de 
burgemeester van Groningen, Johan de Drews en later zijn nazaten. Deze familie bezat ook de 
borgen Bloemert, Meerwijk en Meerlust in Noordlaren. In 1859 werd de buitenplaats verkocht 
aan de familie Van Swinderen voor de prijs van f2.755,- (oftewel € 1250,-). Die gebruikte het tot 
1924, waarna de borg in handen kwam van J. Kamminga in Groningen. In 1942 brandde het 
huis geheel af. 

'Toon van derOïammen 
Bron^ Het geheugen van Midlaren 

Levend midlaren 

Bij de laatste dorpswandeling kwam het weer ter sprake' Midlaren maakt 
deel uit van het Nationaal Landschap de Drentsche Aa. Maar wat betekent 
dat nou eigenlijk?In Gasteren ontwikkelen ze het 'levend gastheerschap '. Is 
dat ook iets voor ons dorp? 
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De bewoners van Midlaren zijn zeer geïnteresseerd in hun omgeving, zo bhjkt steeds opnieuw. 
Daarom hebben twee natuurgidsen, Willem Bok en Ineke Noordhoff contact gezocht met 
Dorpsbelangen. Er worden door tal van organisaties en overheden op dit moment plannen 
gemaakt voor ons buitengebied. De provincie bedenkt een nieuwe ontwikkelingsplan (met 
daarachter allerlei Europese geldstromen), de gemeente beraadt zich momenteel op een nieuw 
bestemmingsplan, Natuurmonumenten maakt een beheerplan en dan hebben we het nog niet 
over Waterschappen en het Nationaal Landschap. En allemaal bedenken ze vanachter hun 
bureau hoe onze omgeving eruit gaat zien. 

Misschien moeten we onszelf eerst even voorstellen. Willem Bok kocht acht jaar geleden een 
recreatiehuisje aan de Westerseweg. Sindsdien bivakkeert hij veel in het dorp - al is zijn vaste 
woonplaats in het hartje van de stad Groningen. Hij volgde de natuurgidsencursus bij de 
Veenhorst, en leerde daar Ineke Noordhoff kennen. Samen inventariseren ze welke plantjes er 
in het nieuwe natuurgebied aan het einde van de Tolhuisweg opduiken. Ineke Noordhoff is bij 
veel dorpelingen wel bekend"- zij maakte met Trudy Steenhuis samen Tiet geheugen van 
Midlaren' het boekje waarvoor het duo vele Midlaarders interviewde. Veel van die 
dorpsverhalen keren in de een of andere vorm terug tijdens de rondwandelingen. Vaak vullen 
bewoners de verhalen aan met nieuwe informatie. Zo blijft de geschiedenis leven en dat maakt 
het leven leuk. 

Maar ondertussen krijgt ook de toekomst vorm: kavels worden geruild, bestemmingen 
veranderd, er verschijnt een nieuw fietspad richting Drentscha Aa, een recreatiedorp aan het 
Zuidlaardermeer, Natuurmonumenten ziet de hei op de Vijftig Bunder verdrogen, Drents 
Landschap wil hunebedden beter zichtbaar maken en er lopen ineens moeflons op de es. Wij 
denken dat er in het dorp veel kennis is over de natuur en dat bewoners ideeën hebben over de 
inrichting en ontwikkeling van het buitengebied. Het lijkt ons de moeite waard die kennis te 
bundelen en de ideeën uit te wisselen. Misschien is er een coherente visie uit de destilleren. En 
wat zou het dan leuk zijn als die visie de basis gaat vormen van al die beleidsnota's. Maar ook 
concreet kan samenwerking tussen dorpelingen betekenis krijgen: misschien wil de ene groep 
(bv. de natuurgenieters) de andere (bv. de houders van graasdieren) wel helpen. 

We hebben al een aantal andere dorpen in Drenthe gespot die een soortgelijk gezamenlijk plan 
hebben ontwikkeld. Na uitvoering van die plannen bhjkt dat waardering en draagvlak gegroeid 
zijn. In overleg met Dorpsbelangen gaan we komende maanden onderzoeken hoe ze dat gedaan 
hebben en of dat ook iets zou kunnen zijn voor Midlaren. Winy Verdergaal wil vanuit 
Dorpsbelangen vanaf deze zomer bij ons aanhaken en energie stoppen in deze voorstudie. Dat is 
belangrijk want zo bhjven de hjnen met Dorpsbelangen kort. We willen na de zomer verslag uit 
brengen. Hopelijk kunnen we u dan een concreet voorstel doen om met zijn allen de toekomst 
van ons buitengebied mede vorm te geven. 

•Wiuem (80/^(050-3186109 willembok@planet.nl) 
en Ineke Noordhoff '(050 3113251 of info@ophetIand.eu) 

Vergunningvrij bouwen 

Bouwen en verbouwen is aan strenge regels gebonden en bijna overal is 
vergunning voor nodig of op zijn minst een melding aan de gemeente. Het 
bouwen moet aan allerlei voorschriften voldoen en passen binnen het 
bestemmingsplan. Toch bestaat er sedert een aantal jaren een regeling op 
grond waarvan er zonder vergunning gebouwd mag worden. Het gaat dan 
om het bouwen van bijgebouwen of overkappingen. De regeling is lang niet 
bij iedereen bekenden biedt voor sommigen een welkome mogelijkheid 
voor het bouwen van een tuinhuis, schuurtje of dergelijke. 

9 
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Het gaat om de mogelijkheid om kleinere 
bouwwerken neer te zetten op het erf van 
een woning die een relatie hebben met de 
woonbestemming, bijvoorbeeld een tuinhuis 
of een carport. 
Er moet wel aan een aanta l voorwaarden 
worden voldaan, de belangrijkste zijn: 

het bouwwerk moet op het erf s taan 
(dus niet op een bij de woning horend 
stuk land) 
er mag geen strijd zijn met de op de 
grond liggende bestemming (dus geen 
schuurtje bouwen op grond waarop 
bijvoorbeeld de bestemming openbaar 
groen ligt) 
het bouwwerk mag maximaal 3 
meter hoog zijn 

de totale oppervlakte mag maximaal 
30 m2 zijn, hierbij geldt dat alles 
waarboven een dak zit (ook als er 
geen muren zijn, zoals bijvoorbeeld 
bij een carport) meetelt; onder totale 
oppervlakte moet worden verstaan de 
oppervlakte van alle zonder 
vergunning gebouwde bouwwerken 
verder mag het bouwwerk niet op het 
voorerf worden gebouwd en worden 
er eisen gesteld aan de plek waar het 
bouwwerk komt (niet te dicht op de 
buren of aan de weg) deze eisen zijn 
voor een zijerf strenger dan voor het 
achtererf. Ook mag niet meer dan de 
helft van het erf worden bebouwd. 

Let op"- Bovenstaande voorwaarden zijn slechts een greep uit de belangrijkste regels, we 
kunnen hier niet volledig zijn, er kunnen nog meer regels gelden waaraan voldaan moet 
worden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van VROM: 
www.vrom.nl/bouwvergunning_onhne . 
Voor de zekerheid moet u voor u gaat bouwen altijd bij de gemeente informeren of uw 
plannen zijn toegestaan en of er toch geen sprake is van uitzonderingsbepahngen! 
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Rijksstraatweg361 9752CHHaren Tel:0503133399 internetadres: www.parcestate.com 

fls de ÇoeÇoef^rop in d'heCft van 'Meert 
<Dat is de 6oer een daoCder -weerd 
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Brasa (¡p.-Brasil 

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 
desseribuffet. Wij komen zo vaak langs uw tafel met de spiezen ais 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 eikenhoutenvaatjes. 

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 zaierdagavond speelt onze huisband 
swingende zomerse muziek waarbij u zeker niet stil kunt 
blijven zitten. 
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.brasadobrasill.nl 

Opnieuw het oude liedje... 

Bericht in de Twentsche Courant Tubantia van 4 april2004' "Rem op 
Paasvuren" 

Het 'Servicepunt Milieuhandhaving Overijssel' bhjkt op het 
oude liedje door te tamboeren, dat verbranden van hout altijd slecht is. Ook 
'schoon snoeihout' scharen zij het liefst onder de noemer 'verbranden van 
afval', want dan kun je ook de paasvuren mooi samen voegen met alle 
'andere' rommel. En dat maakt de milieuregelgeving veel eenvoudiger en 
efficiënter. Dus wil deze club, dat de gemeenten in Twente een rem op de 
paasvuren zetten. Dat is in het kort —vrij vertaald- de visie van de 
papiermilieu-brigade, die in de provincie een gelijkluidend milieubeleid tot 
stand wil brengen. 

i 
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Commentaar: 

Er zijn twee redenen om van de paasvuren af te bhjven. Ten eerste p raa t je over een oud gebruik 
van voorchristelijke oorsprong, dat in sommige gevallen ook een plaats in de religieuze 
paasviering heeft verworven (zie de rubriek 'Bijzonderheden' bij de paasvuren in Paasvurenlijst 
2004 op www.paasvuur.nl). 

Paasvuren zijn niet zomaar een fikkie en een bultje afval. Het is een oeroud gebruik, dat in deze 
streken hoort bij het levend cultureel erfgoed. In 1995 is daar ook onderzoek naar gedaan (Ton 
Dekker, Meertensinstituut). De oude vreugdevuren zijn thans ook 'sociale vuren ' geworden. 
Enkele gemeenten hanteren dit begrip ook bij de vergunningverlening. Paasvuren hebben een 
aparte s tatus als traditioneel gebruik, dat vanuit de bevolking komt. Paasvuren zijn een 'bottum 
up'-verschijnsel, meer veel vrijwilligerswerk door de lokale gemeenschap. 

Ten tweede zijn paasvuren in Nederland niet toevallige vuurtjes op een bepaalde datum. Zij 
maken deel uit van een Europees gebruik dat Noord naar Zuid gezien, van Denemarken tot 
Zwitserland/Oostenrijk loopt en van West naar Oost gezien, van de Veluwe/Betuwe tot achter de 
Elbe. Als je al aan paasvuren wilt komen, omdat het je niet bevalt (in de 16de eeuw waren dat de 
protestantse dominees, in de 20s te en 21 s t e eeuw de milieudominees), bekijk he t dan via de 
Europese Unie. 

Een ander argument is dat 'slecht voor het milieu' zijn. Een probleem bij de milieuzaken is, dat 
er steeds meer tegenstrijdige berichten en onderzoeken komen. Veiligheidshalve worden vele 
miheunormen dan maar heel scherp gezet. Bepaalde stoffen hoeven helemaal geen ernstig 
gevaar op te leveren, het is gewoon een norm geworden die vaak 'heilig' verklaard wordt. Dat 
werkt makkelijker, ook in de handhaving. Dat noem ik voortborduren op het oude liedje. 

Natuurlijk leveren paasvuren rook en stof op. Ik ken de Duitse l i tera tuur en overzichtskaarten 
van het toegenomen gehalte aan stofdeeltjes in de lucht omstreeks Pasen (titel "Osterfeuer, ein 
Phenomän"). Het leverde mij een aardige overzicht op van de dichtheid van de paasvuren, West-
Europees gezien. Maar het is maar lx per jaar (herhaling: EEN KEER). In het licht van 
voorgaande argumenten gezien, stort het milieu daardoor echt niet in elkaar. 

Bovendien bhjken scherpe miheunormen niet altijd goed te zijn. Ze kunnen gewijzigd worden. In 
Drenthe ontstonden er eind vorige eeuw problemen toen heideplagsel en -maaisel uit nationale 
parken ineens als 'milieugevaarlijk' te boek kwam te staan. Bij het natuurbeheer van de 
Dwingelose hei en de Kralose heide in het nationaal park Dwingelderveld, wordt het 
heidebehoud door maaien en plaggen van rijkswege gesubsidieerd. Door een scherpgekozen, 
maar rare wettelijke norm voor het cadmiumgehalte, bleek afgeplagde heide ineens 'chemisch 
afval' te zijn worden. Het moest 'Vorschriftsmässig' verwerkt worden op een industrieterrein, of 
vernietigd worden (en de kosten stegen de pan uit). 

Deze idiotie situatie waarin, het milieubeleid het natuurbeleid (notabene in nationale parken) 
frustreerde, is opgelost door de betreffende milieunorm te wijzigen. Miheunormen en -regels zijn 
niet heilig. 

Kortom: Hou op met het gezeur over de geweldige milieuschade door paasvuren. Koester het 
gebruik en bevorder dat. We hebben het over een gebruik dat in de ha r ten van mensen leeft. Dat 
is iets héél anders dan regelgeving op papier. 

Paasvuren genieten een uitzonderingspositie. 

Jan Tuttet (Çoede Vrijdag 2004) 
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Tirm i 

Paviljoen 
De Bloemert 

MIDLAREN 

Lentekriebels! 

: De lente staat voor de deur en de medewerkers van Paviljoen de Bloe
mert zijn er helemaal klaar voor. Het park komt tot leven, de boten in de 

f jachthaven worden schoon gemaakt en de eerste watersporter waagt zich 
op het meer. En vanaf welke plek kunt u daar beter van genieten, dan 

[ vanaf Paviljoen de Bloemert. Immers, het paviljoen is omgeven door een 
, gezellige jachthaven op het nieuwe Landalpark de Bloemert en haar ter
rassen bieden direct uitzicht op het Zuidlaardermeer. 
Voor groepen hebben wij deze winter unieke arrangementen ontwikkelt, 
waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen leuke activiteiten en dine

ren of lunchen. Wat dacht u van een huifkartocht door de Drentse bossen of een survival op en om het 
paviljoen. Waar u ook voor kiest, aan het eind van de dag staan onze medewerkers klaar om u te ver
wennen met lekkere gerechten in een gezeUige ambiance, zodat u ontspannen kunt terugkijken op 
een dag vol belevenissen. Op www.uitjesindrenthe.nl 
vindt u al onze groepsarrangementen. 
Natuurhjk, voor een hapje en een drankje, na bijvoor
beeld een fiets- of wandeltocht, kunt u ook terecht in 
ons gezeUige pavüjoen. Kijk voor meer informatie en 
openingstijden op www.hethotel.nl/midlaren of bel 
050-4093548. 

Graag tot ziens! 

RITINIMARA 

Brinkhotel Zuidlaren 
Hotel Hoogeveen 
Paviljoen De Bloemert 

Postbus 129 
9470 AC Zuidlaren 

Web: www.hethotel.nl 
Tel.: 050 4093548 
tel.: 050 4091261 
Fax: 050 4096011 

http://www.uitjesindrenthe.nl
http://www.hethotel.nl/midlaren
http://www.hethotel.nl

