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Voorwoord
De bladeren vallen van de bomen. In de tuin is vrijwel alles uitgebloeid. In de verte blaft een hond,
over een dak heen daalt, voor enkele ogenblikken, de geur neer van een vroeg aangemaakte kachel.
Herfst! Tijd dus voor het nieuwe najaarsnummer van het Midlaarder Kabinet, vol dorpsberichten,
nieuwe bewoners die zich voorstellen en oude herinneringen.
In "Nieuws van Dorpsbelangen" meer over de plannen van de NAM om een dikke gasleiding aan te
leggen, net ten zuiden van Midlaren. De dorpsvereniging probeert te voorkomen dat de leiding dwars
door de Vijftig Bunder gaat lopen. Behalve de mooie natuur heeft dit gebied ook grote archeologische waarde, aldus Pieter den Hengst. Er ligt daar namelijk een groot akkercomplex uit de ijzertijd.
Meer hierover en natuurlijk over ook andere actuele onderwerpen hoort u bij de komende najaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen op 17 november aanstaande in de Barn.
'Ooievaars zijn lui,' zegt Alof Boer. Om deze vogels te verleiden toch te nestelen bouwde hij hoog in
de lucht op een wiel van een oude zaaimachine een 'ooievaarsmatras'. En ja hoor, dit voorjaar zag
Alof hoe twee ooievaars na een tijdje talmen zijn kant- en klare 'paalwoning' uitkozen om er drie eieren te leggen. Eén jong heeft het er levend van afgebracht en is intussen uitgevlogen. Dankzij de herintroductie van ooievaarsnesten is de wilde ooievaarsstand in Nederland in korte tijd flink toegenomen. Zie "De geboorte van een Midlaarder ooievaar".
Uit de oude doos berichten over het vroegere Meerwijk en de tijd dat winters nog streng waren. Een
vrolijke anekdote gaat over het kunstgebit van een vroegere loco-burgemeester dat zoek was geraakt
toen de sneeuw huizenhoog lag. Een slof sigaretten (dat kon toen nog!) was de beloning voor de eerlijke vinder. U leest het in "Meerwijk herrezen...."
In dit nummer naast een Ibtoverslag van het geslaagde jeu-de-boules toernooi ook aandacht voor het
concept landschapsontwikkelingsplan (LOP) dat bij de gemeente Tynaarlo ter inzage ligt. Het gaat
over de Hondsrug, maar ook over de rug van Tynaarlo. In onnavolgbare ambtelijke volzinnen lezen
we over het behoud van bestaande én ontwikkeling van nieuwe landschappe-lijke kwaliteiten en over
gebiedsoverstijgendc structuren. Zo'n 25 betrokken partijen hebben hun zegje over dit conceptplan
gedaan. Nu is het de beurt aan de bewoners.
Onder het kopje "Zondagsrust" leest u waarom de rust van die ene dag in de week zo prettig is en
waarom we dat in Midlaren vooral zo moeten zien te houden.
Veel leesplezier!
Redactie van het Midlaarder Kabinet

.

Noteer in uw Agenda:
17 november, om 20.00 uur in de Barn de najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen.
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Dorps belangen

Nieuws van Dorpsbelangen

Najaarsbijeenkomst
Op 17 november a.s. wordt de traditionele najaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen gehouden. De bijeenkomst is in de Barn en begint om 20:00 uur. Het programma begint met een bespreking van actuele zaken in Midlaren waarbij u ook wordt uitgenodigd een inbreng te leveren. Daarna gaan we het
hebben over de aanpak van het dorpsomgevingsplan (DOP). U krijgt nog een uitnodiging in de bus,
maar noteer de datum alvast.
Gastransportleiding door Vijftig Bunder
Begin september werden we er door de familie Boucher (Natuurplatform Drentsche Aa) op geattendeerd dat de NAM vergaande plannen heeft om een gastransportleiding aan te leggen tussen Sappenneer en Langelo. Deze leiding bereikt Midlaren iets ten zuiden van Plankensloot en gaat dan schuin
naar het open gedeelte van Vijftig Bunder om vervolgens het dal van de Drentsche Aa te kruisen.
Voor de buis moet een brede, diepe sleuf gegraven worden. Vanaf de westrand van Vijftig Bunder
gaat de leiding geheel ondergronds onder het dal van de Drentsche Aa door. Om deze horizontale boring te kunnen plaatsen zal een flink gat in het grasland van Vijftig Bunder gemaakt moeten worden.
De NAM heeft er geen rekening meegehouden dat dit deel van Vijftig Bunder niet alleen een natuurgebied is maar ook een zeer hoge archeologische waarde heeft: er ligt hier een groot akkercomplex
uit de ijzertijd, zogenaamde Celtic fields. Door de graafwerkzaamheden en het bijbehorende transport
van zwaar materiaal zal een aanzienlijk deel van de celtic fields vernietigd worden.
Het bestuur van Dorpsbelangen zet zich in om te voorkomen dat de leiding door Vijftig Bunder gaat
lopen; er zijn goede alternatieven. Wij hebben onze mening kenbaar gemaakt op de vergadering van
het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap (NBEL), waarin alle organisaties en bestuursorganen zitten die iets met het gebied te maken hebben. Ook Marianne van Albeda voerde daar
het woord. We vonden daar een gewillig oor. Natuurmonumenten (eigenaar van Vijftig Bunder) heeft
al eerder een brief aan de NAM gestuurd waarin zij stellen dat ze de NAM geen toestemming geven
voor aanleg van de leiding. Ook wethouder Frieling was zeer verbaasd over de ondoordachte aanpak
door de NAM. We hebben goede hoop dat er voor de leiding een ander tracé gekozen zal worden,
maar dat moet natuurlijk nog blijken.
Gebouwtje op het sportveld
Het bestuur heeft in mei gereageerd op het ter inzage liggende voorontwerp-bestemmingsplan voor
de kern van Midlaren. We hebben bij de gemeente aangegeven dat we graag de mogelijkheid kregen
een klein gebouwtje op het sportveld te plaatsen. De bedoeling is een multifunctioneel gebouwtje dat
gebruikt kan worden bij activiteiten op het sportveld. Te denken valt aan opslag van materiaal, schuilgelegenheid en verkoop van versnaperingen (alleen tijdens sportactiviteiten). We wachten op reactie
Namens het bestuur van Dorpsbelangen,

Pieter den Hengst
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Nieuws van de Gemeente Tynaarlo
Ontwerp structuurvisie landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo vrijgegeven voor formele inspraak.
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft het Ontwerp structuurvisie landschapsontwikkelingsplan (LOP)
vrijgegeven voor inspraak. Vanaf vrijdag 25 september 2009, kan iedereen gedurende zes weken de
stukken inzien en eventueel een zienswijze over het Ont-werp structuurvisie LOP indienen.
Het Ontwerp structuurvisie LOP als structuurvisie
Het LOP krijgt de structuurvisiestatus volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het LOP scherpt
de ambities uit het structuurplan (2006) namelijk aan en vertaalt ze naar een uitvoeringsplan. Daarnaast doet het Ontwerp structuurvisie LOP uitspraken over hoe diverse locaties, met behoud van bestaande én ontwikkeling van nieuwe landschappe-lijke kwaliteiten, vorm krijgen. Beleidsvoornemens
in de ruimtelijke omgeving worden in de toekomst aan het LOP getoetst.
Het Ontwerp structuurvisie LOP als inspiratiebron
De thema's in het Ontwerp structuurvisie LOP zijn continuïteit van de beekdalen, eigen kleur van de
ruggen, accent op de dorpsomgeving en aandacht voor overgangen. Deze thema's zijn concreet vertaald in zes gedefinieerde gebieden: rug van Zeijen, rug van Rolde, rug van Tynaarlo, rug van Zeegse, de Hondsrug en het Hunzedal. Daarnaast bestaan er een tweetal gebiedsoverstijgende structuren;
de Dorpenweg (N386) en de Koningsas. De kwaliteiten van deze gebieden zijn beoordeeld op
'behouden', 'versterken' en 'vernieuwen'. Hierdoor is het Ontwerp structuurvisie LOP een belangrijke inspiratiebron voor de toekomstige invulling van het landschap van de gemeente Tynaarlo.
Klankbordgroep
Natuur en landschap - daar zijn heel veel partijen bij betrokken: overheden, belangenorganisaties en
particulieren. In april 2008 is de gemeente gestart met de opstelling van het LOP. Een klankbordgroep van zo'n 25 betrokken partijen heeft constructief meegedacht over de invulling van het LOP.
Nu ligt het Ontwerp structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan klaar voor inzage en inspraak.
Het Ontwerp structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan inzien
Het Ontwerp structuurvisie LOP met bijlage ligt met ingang van vrijdag 25 september 2009, gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Kornoeljeplein 1 in Vries. Gedurende de
termijn van zes weken, kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Tynaarlo,
postbus 5, 9480 AA te Vries. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan men een afspraak maken met de afdeling Beleid & Projecten, team Fysiek beleid, telefoonnummer 0592 - 266
662. Hier wordt ook verdere informatie verstrekt.

Nieuws van de Vrouwensoos
Twaalf dames stonden die ochtend van de 17e juni op de Brink klaar voor het jaarlijkse reisje. Via
"landelijke "wegen gingen we richting Spier voor de koffie die heerlijk in de zon op het terras genuttigd kon worden. Via Pesse gingen we naar Koekange,waar we een museumwinkel bezochten die
gevestigd was in het schuurgedeelte van een van de vele monumentale boerderijen die er staan in
Koekange. De lunch gebruikten we in een voormalige hooiberg waarin tevens een museum met o.a.
meer dan 1000 grote en kleine voorraadblikken.Via een mooie toeristische route gingen we naar
Echten naar de "Landgoedwinkel" een oude rietgedekte boerderij waarvan de voormalige stalruimte"volgepropt"was met spulletjes uit grootmoeders tijd en alles op kleur. Na de thee in het mooie
dorp Echten gingen we via de A28 naar Zuidlaren waar we bij Chinees Restaurant "China"lckker
gegeten en nog even nagepraat hebben.
4
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Donderdag 27 augustus gingen 11 sportieve dames voor de jaarlijkse fietstocht eerst met de auto naar
Spier. Hier werden fietsen gehuurd en na de koffie werd er gestart voor de "Drents-Friese
woud'route .Door het mooie Diever via Kälteren en Wapse naar Doldersum voor de lunch. Via het
Doldersummerveld,een reservaat van Het Drentse Landschap, en Zorgvlied,waar het kerkje
"Obadja",gerestaureerd met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds werd bezichtigd kwamen ze
via het prachtige,afwisselende natuurgebied "Het Aekingerzand "in Appelscha. Hier werd nog even
gekeken op het terrein van Beatrixoord,het vroegere sanatorium bij een gebouw waar vroeger de
röntgenfoto's van de t.b.c.-patienten werden gemaakt. Na de thee bij het "Culinair Historisch Kookmuseum"ging het via de Boswachterijen van Appelscha en Smilde via mooie paden door bos en over
heidevelden naar Diever.Na een hapje en een drankje gingn het huiswaarts.
Op uitnodiging van de "Plattelandsvrouwen van Nu" van Noordlaren gingen we op 16 september
naar de "Hoeksteen"voor een modeshow van de Firma Kuipers uit Zuidlaren. Het was heel leuk dat
de kleding geshowd werd door een aantal leden van de Plattelandsvrouwen.
W e beginnen het winterseizoen op 29september met traditiegetrouw de "bijpraatavond".
In oktober komt dhr. Rozenveld uit Gieten ons vertellen over zijn hobby: het houden van postduiven.
Op 24 november houdt mevr. Dian Boer uit Hoogezand een lezing over iconen.
In december gaan we weer kerststukjes maken met Kees Huisman van Juffertje in 't Groen.
Op donderdag 17 december hebben we onze Kerstviering. Na de thee brengen we een bezoek aan de
Synagoge in Zuidlaren waar we een rondleiding krijgen door Ds.G.Hovingh. Daarna hebben we in
't Veerhuis ons Kerstdiner.
Hoe het programma er na de jaarwisseling uitziet leest U in het volgende Kabinet.
Marie Kanon.

Even voorstellen
Wij zijn Martin Siemensma en Esther Vos. De
nieuwe bewoners van Haasakkers 2. De voormalige bewoners zijn mijn ouders: Dinus en José
Vos. Helemaal nieuw ben ik, Esther, dus niet.
Van mijn 8e tot mijn 18e woonde ik bij mijn ouders en zat op het schooltje bij Juf Lamberts en
meester Boes. Heb ook nog een paar jaar lampionnetje gelopen in het dorp. En ben als meisje bij
de mensen die 30 jaar geleden ook in Midlaren
woonden vast aan de deur geweest.
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TRADITIONAL

Ons huis is in 1905 gebouwd door de opa van
rrAM
mijn vader. Nu ben ik de 4e generatie die het
boerderijtje betrekt. Dat vind ik heel speciaal en
mooi. Evenals het paradijselijke plekje waar het boerderijtje zich bevindt.

Martin is 41 jaar en werkt bij het UWV als administratief medewerker. Hij doet de toekenning en het
beheer van uitkeringen. Martin houdt van voetbal, hardlopen en fietsen en hij is geïnteresseerd in geschiedenis. Ik ben ook 41 jaar en werk bij Veiligheidszorg Groningen als manager van de 70 stadswachten van de stad Groningen. Ik houd van livemuziek kijken/ luisteren/ dansen, basketball en veel
buiten zijn (tuinieren, wandelen of fietsen). We hebben geen kinderen. Wel een kat. Mickey, en een
paar gezamenlijke hobby's: lietsvakantie, vogels kijken en lezen.
We hopen gaandeweg met meer Midlaarders kennis te maken. Tot ziens!
Esther Vos
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Geboorte van een Midlaarder ooievaar
Door Ineke Noordhoff

Alof Boer bouwde vier jaar geleden een ooievaarsnest bij zijn vakantiehuisje aan de Westertseweg in Midlaren. Dit jaar nam een ooievaarspaar er zijn intrek en zagen hij en zijn vrouw
hoe een jong uit het ei kroop en leerde vliegen.
'We zijn zelfs later op vakantie gegaan vanwege de ooievaar', vertelt Sientje lachend. Alof was
trots als een pauw op de boreling.
Ook als kleine jongen was Alof al een echt buitenmens: hij haalde reigernesten uit, zocht eieren op
de vijftig bunder en ving eenden voor in de pan. Zijn belangstelling voor natuur is gebleven, maar
de beleving is nu totaal anders. Hij is trots op de vijf kerkuiltjes die dit jaar in zijn tuin zijn geboren
en de kanoplaats die hij maakte werd gelijk door een ijsvogel in gebruik genomen.
Misschien komt dat wel een beetje door de IVN mensen, die hem enthousiast hebben gemaakt voor
de natuur, denkt Alof zelf. Hij Ís een gewilde maat voor vogel spotters, want Alof kan klauteren als
de beste. Hij heeft de gebeurtenissen in het ooievaarsnest dan ook gevolgd vanuit een hoge boom
zijdelings bij de nestpaal. Daar klom hij steeds in als de ouders even voedsel aan het halen waren,
om te spotten of de eieren al uit waren gekomen.
Zijn ooievaarsverhaal begint eigenlijk vier jaar geleden toen zijn kleindochter Anniek werd geboren. Alof haalde een wiel van een oude zaaimachine uit de schuur, bedekte dat met takken en heide,
en zette het bij zijn zoon in dé tuin. Daarna kapte hij een larix in zijn eigen tuin, zette die aan de
oever van het plasje voor zijn vakantiehuis en plantte het wiel erbovenop. 'Ooievaars zijn lui. Voor
ons huis in Zuidlaren is ook een nest, maar daar zitten geen twijgjes op. Hier heb ik als het ware een
matras gemaakt', vertelt hij.
Op 21 maart van dit jaar zag hij drie ooievaars. Ze pendelden wat heen en weer tussen het nest in
Zuidlaren en bij zijn vakantiehuis. 'Na een dag of tien hadden ze gekozen en begonnen ze hier te
nestelen. Ik had nog wat twijgjes in de tuin gelegd voor ze.' Vanaf 19 april zag Alof dat het vrouwtje bleef zitten en een dag later spotte hij vanuit de naastgelegen boom drie eieren. Weer een maand
later, op 21 mei kwam het eerste ei uit. Een dag later de volgende en daarna de derde.
Bewoonde ooievaarsnesten zijn lange tijd zeldzaam geweest. In 1991 waren er nog maar 14 'wilde'
broedparen in Nederland over. Honderd jaar geleden waren dat er zo'n 500. Een groot programma
voor herintroductie van de ooievaarsnesten werpt gelukkig vruchten af. Ook in onze omgeving is
dat te zien. Bij de brug over de Aa bij Glimmen zit een nest dat al enkele jaren bewoond is, en dit
jaar had ook Midlaren zijn eigen ooievaar geklepper.

TTife Tafellje DeKJe
ooK t>ij ui thuis!
KLoel v e r s e m a a l t i j d e n bij u t h u i s b e z o r g d .
V e r s c h i l l e n d e diëten mogelijk. D e m a a l t i j d e n zijn
eenvoudig te v e r w a r m e n en u kunt eten op d e door u
g e w e n s t e tijd. V o o r € 6,55 h e e f t u e e n m a a l t i j d +
voorgerecht o f toetje. Geïnteresseerd: n e e m contact o p
m e t Z o n n e h o f (050-5346644), Voedingsadrnrnistratie
of Trias (0592-338938).
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Even voorstellen.

Sinds 3 maanden woon ik aan de Groningerstraat 47 B. Na 12 jaar in
Zuidlaren te hebben gewoond werd het tijd voor een andere plek,
een plek met meer ruimte en rust. AI langere tijd heb ik mijn hart
verpand aan de prachtige omgeving van Midlaren. Eind vorig
jaar ben ik mijn huizenzoektocht begonnen. Toen in februari
het huis aan de Groningerstraat 47 B te koop stond hoefde
ik niet lang na te denken. En nu woon ik er al weer 3
maanden met ontzettend veel plezier, wat gaat de tijd
toch snel.
Ik geniet volop van het huis en de prachtige omgeving; lekker hardlopen door het mooie Vijftig
Bunder, tuinieren en klussen in huis. Midlaren mag dan een klein dorp zijn, er worden tal van activiteiten georganiseerd zoals een gezellige buurt barbecue enjeu de boules middag. Hierdoor heb ik inmiddels al aardig wat mensen leren kennen. Ik mocht zelfs een prachtig welkomstboeket van het
wijkteam ontvangen! Ja, Ík kan nu al wel zeggen dat ik me thuis voel in Midlaren.
Bienckc Mellema

Barbecue Groningerstraat

Op zaterdag 22 augustus hebben we onze buurtbarbecue gehouden.
Na een gedegen planning van het wijkteam werd op zaterdagmorgen begonnen met de opbouw.
De prachtige locatie, de tuin van Gies en Margje
Lamberts, maakte het evenement bij voorbaat al
geslaagd.
Het bij het dorpsfeest ontworpen croquetspel werd
weer opgesteld en we zouden even een partytent
'*-~\^H
t"
<M
B^"^
9
plaatsen, dit leverde gelijk de nodige stress op, de benodigde tent opzetten leek eenvoudiger dan het was,
maar met vereende krachten en veel technisch inzicht
:-.ú \ v v \
kwam de tent op zijn pootjes terecht. Na het inrichten
','"\ \ V . V \ W '
•'
^KOEM* J f l
van de bar(niet onbelangrijk aan de Groningerstraat) L 1 :
W \ \ \ xWK .
waren we klaar voor het buurtfeest.
Samen hebben we een heerlijke avond gehad, het weer was fantastisch, de kinderen genoten van het
spel en hun eigen kampvuur, we hebben kennis kunnen maken gemaakt met alle nieuwe buren, door
de geweldige catering hebben we heerlijk gegeten en een lekker glaasje gedronken, samen veel bijgepraat en met onze wijkmuzikant grote muzikale stukken gebracht, het werd laat!
Kortom, door de inzet van allen, een erg gezellig buurtfeest wat navolging verdient.

Ingrid Juistcnga

17 1
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Geslaagd Jeu de Boules Toernooi
De Duinweg zag er op zondag 20 september om 13.00 uur feestelijk en gezellig uit. Op een naast De
Veenhorst liggend stukje land had de Doi^sfeestcommissie van Midlaren haar nieuwe tent onder
twee nog jonge walnotenbomen geplaatst. Verder was het terrein aangekleed met zitjes, vlaggen , etc.
Op de achtergrond was Franse muziek hoorbaar. De leden van de Dorpsfeestcommissie liepen met
van alles en nog wat rond om de laatste dingetjes in orde te krijgen. Er was een gezonde spanning
voelbaar. Wat was er aan de hand ?
Midlaren zou op deze middag haar eerste "grootschalig " georganiseerde Jeu de Boules toernooi beleven. Alle inwoners waren uitgenodigd om deel te nemen. Ze hadden zich individueel, per tweetal of
met z'n drieën kunnen opgeven. De grote vraag in eerste instantie was natuurlijk : Hoeveel mensen
zullen er komen ? Zouden de Midlaarders zin hebben in deze sportieve uitdaging, waar deelnemen
minstens even belangrijk zou zijn dan winnen.
Het antwoord kon om 14.15 uur bij het drinken van een kop koffie gegeven worden. Ja, Midlaren
had zin in deze nazomer activiteit. Maar liefst 50 grote en kleine Midlaarders waren naar de Duinweg
gekomen om aan het toernooi deel te nemen. Sommigen hadden zelf iets lekkers in de Franse sfeer
meegenomen, en dit maakte samen met het mooie weer de middag vanaf het begin al geslaagd. Na de
uitleg van het Jeu de boules spel gingen de 12 teams in twee verschillende poules aan de slag. De jonge kinderen hadden een eigen baan, en konden zich daar bekwamen in het spel. De Duinweg zag er
vanaf 14.30 uur tot ongeveer 17.00 uur echt anders uit. Naast de rustige fietsers en wandelaars waren
er nu met veel passie strijdende Jeu de Boules teams. En het mooie was, dat ze allemaal uit ons eigen
dorp kwamen ! Wie wist het eerst de begeerde 13 punten te halen ? Op een aantal plaatsen kwam de
meetlat er aan te pas om te kijken wie het dichtst bij de " but " ( = kleine houten balletje ) lag. Na
ruim twee uur spelen bleek het toernooi qua tijd dik uit de hand te lopen. De wedstrijden duurden
veel langer dan verwacht, en de dorpsfeestcommissie besloot in te grijpen. Het was immers niet de
bedoeling dat er tot in het donker doorgespeeld zou worden. Het team met de meeste punten in poule
A ( Frederik Kuiper; Klaas Kuipers en Sander Kampstra ) zou in een finale wedstrijd tegen de winnaar van poule B spelen (Gies Lamberts, Bieneke Mei lema en Arend Jan Julius ).
De finale wedstrijd had alles wat een finale nodig heeft. Spanning, wisselende kansen, publiek, en
uiteindelijk een terechte winnaar ! Het team van Frederik Kuiper, Klaas Kuipers en Sander
Kampstra werd kampioen van I e Jeu de Boules toernooi van Midlaren. Ook bij deze nogmaals proficiat ! Als prijs kreeg ieder winnend teamlid een heerlijke fles Franse wijn. Bij de jeugd werd een
mooi tafelspel onder de deelnemers verloot.
Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig onder de walnotenboom. Alle nieuwtjes uit Midlaren
zijn ongetwijfeld besproken, maar over een ding was iedereen het wel eens. Het was een hele gezellige middag die zeker voor herhaling vatbaar is. 'lot slot wil de Dorpsfeest com. nog enkele bewoners
van de Duinweg bedanken voor het beschikbaar stellen van hun (mooie) terrein als speelveld. Hans /
Els; Dirk / Karin en Sander / Jildou bedankt voor de gastvrijheid !
Namens de Dorpsfeestcom. :
Freek Keizer
^\%\%%%%\%\%%%\\%%%\%\%\%%%%%%%%%\\%%£^
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Met dank aan de feestcommissie
voor de organisatie van deze gezellige middag.

De winnaars van het Jeu de Boule toernooi
Klaas. Frederik en Sander. Proficiat

Slagerij G.P. I\cer$
I e klas Rund- en varkensslagerij
en
ZS
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Achter de Hoven
Onthaasten doe je in Noord laren
Minicamping en Gastenkamers hebben een
uitstralingvan rust en gezelligheid.
Er liggen mooie fietsroutes voor u klaar
Als informatiepunt von 30 nieuwe wandelroutes van
"Groningen Loopt"
verwelkomen wij u graag met informatie over de
omgeving en leuke arrangementen.
Familie Kroeze Lageweg 29A
9479TA Noordlaren
Tel. 050-4093237
www.campinqachterdehoven.nl
www.qroninqenloopt.nl
r.kroeze@planet.nl
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Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
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Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

050-5345131

Fax

OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

ft rolpens
ft
ft
ft
ft
ft

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

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midlaren
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Het is tijd voor een goede buur.
Niet allem
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Puzzel voor de jeugd

QLinLJïiJiijnur^
H a l l o M i d l a a r d e r j e u g d ! D e o p l o s s i n g v a n de p u z z e l u i t het z o m e r k a b i n e t is:
O p w i n t e r s p o r t v a k a n t i e gaan . E l l e n H a d d e r i n g h had d i t helemaal g o e d . D e intertoys b o n is v o o i j o u
E l l e n gefeliciteerd e r m e e , h i j k o m t z o snel m o g e l i j k naar je toe!
E r is w e e r een n i e u w e w o o r d z o e k e r v o o r j u l l i e . D e v r a a g is d i t keer : w a a r l i g t M a d e i r a ?
I k w e n s j u l l i e heel v e e l p u z z e l p l e z i e r , e n als h i j klaar is k a n h i j i n de bus aan de Groningerstraat 4 7 .
V e e l groeten en t o t de v o l g e n d e keer.
Party
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Raad het plaatje.
Hebt u kunnen raden wat er dit keer op
de foto in het zomerkabinet stond, en
ook waar de foto gemaakt is? Ik kreeg al
nieuwsgierige vragen. Op de foto is een
mooi gelegd paadje te zien. Dit is aan de
Schutsweg 36 te vinden. Veel zoekplezier gewenst met het volgende
plaatje.Wilt u gaan voor de eeuwige
roem, de oplossing kan in de bus aan de
Groningerstraat 47.

l

)ASíí

annulai

Patty
.->
• :/-.-.:

Zondagsrust
Als je in deze tijd terug komt van vakantie en op vele andere plaatsen rond
hebt kunnen kijken, blijkt maar weer in wat voor een prachtig dorp wij
wonen. Op zondag heerst er bij ons in het dorp rust, naast het respect voor
de geloofsovertuiging van bewoners, houd een ieder rekenschap met iedereen. Natuurlijk is een klusje op zondag ontspannend voor wie dat wil,
maar dan zonder overlast voor diegene die geniet van rust.
Hier geen zaken die alleen elders voorkomen, loeiende grasmaaiers, ronkende kettingzagen, harde muziek, klapperende trilplaten op nieuwe bestrating, procfdraaiende motoren, gillende bladblazers, timmerende klopgeesten. Nee, niets van dit alles, hier in Midlaren kun je
nog heerlijk genieten van die ene dag in de week dat we met zijn allen een beetje ontsnappen aan de
hectische maatschappij.
Laten we dat vooral zo houden, gun het elkaar .
Jan Juistenga

4 mijl van Groningen 2009
GRONINGEN

Op lloktober werd de 4 mijl van Groningen gelopen, het grootscheepse
noordelijke hardloop evenement. Op een totaal van 17.000 deelnemers was
Midlaren met 7 deelnemers goed vertegenwoordigd.
De redactie heeft op de 4 mijl website even snel gescand of we Midlaarders tegenkwamen. Dat waren
er tot nu toe bij de recreanten twee, allebei dames:
Bertha Kleef met een tijd van 46:27.9 en Sijke Jonkman met een tijd van 46:09.9.
Bij de bedrijvenloop: Ton Kolkman 29:32.4, Nyckle Swierstra 37:41.1 en Nicole Mannheims
39:53.8
Bij de Gasunie ¡eugdloop kwamen we tegen:
Maartje Overduin 39:18.3 en Yonten Staal 27:30.7 ! ! /
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ONGEWOON MOOI
Al een aantal keren was ik er al langsgelopen en had ik met
verwondering gekeken naar de prachtige beesten die daar
zomaar in het weiland stonden.. Waren het schapen of geiten,
nee, ik geloof het niet. Reeën, nee ook niet.
Een gesprekje met Dick Frijters (de eigenaar) leert me dat het Moefflons zijn.
Dit is een soort oerschaap. Hij heeft 5 rammen bij huis staan en in het weiland lopen 22 ooien en 1
ram. Ik vraag hem hoe hij eraan komt en ja hoor, lang leve internet; van Markplaats notabene! !
De beesten zijn in het wild gevangen in Duitsland en gingen als groep naar Spanje om in een wildpark te verblijven. Deze groep is echter niet raszuiver dus werd verkcoht.
Dick vertelt datje weinig omkijken naar deze beesten hebt. Je moet alleen wel zorgen voor hoog gaas
want ze springen over 1.50 meter heen! Dat maakt ook de hoge omheining, wel jammer vindt Dick.
Dat lijkt minder mooi. Verder moetje alleen de hoeven bekappen. Dat is nog een klus op zich. Ze
worden in een vangkraal gedreven en dat gepakt om te bekappen. De eerste keer dat Dick dat zelf
deed blijft hem lang bij . De bok die hij wilde vangen kwam recht op hem af en gaf hem een heuse
kopstoot. Dat leverde voor Dick blauwe plekken en een gescheurde lip op.
Waarom houd je zulke beesten, vraag ik me nog af. Gewoon voor de aardigheid en het is een spektakel als je erlangs loopt.
En dat ben ik volledig met hem eens, het is een prachtig gezicht om zo'n groep te zien grazen in de
wei achter 01 Job's Stee, langs het fietspaadje richting hunebed!!
Anneke Grootoonk

Even voorstellen

•

Sinds eind juni zijn wij (familie Noort) aan de Groningerstraat 52 komen wonen. We willen ons graag even
aan u voorstellen: ons gezin bestaai uil onze kinderen
Lisa (20), Eva (18), Rachel (14) en Daniël (12) en de
ouders Karin (43) en Daan (44). Lisa woont sinds kort
¡n Groningen en is dus eigenlijk niet meeverhuisd. Lisa
en Eva studeren allebei Rechtsgeleerdheid in Groningen
en Rachel en Daniël gaan beide naar het Gomaras College in Groningen. Daan is partner bij UNO bedrijfsadviseurs (Zuidlaren & Amsterdam) en Karin werkt parttime als groepsleerkracht bij De Meerpaal in Groningen
(speciaal onderwijs).

u•
<\\

:^

•
•'

We hebben 18 jaar met veel genoegen en plezier in Zuidlaren gewoond in de wijk Zuid-es. Toch hebben we voor Midlaren gekozen omdat we graag iets dichter bij Groningen wilden wonen, met meer
ruimte om ons heen en liefst een ondergaande zon. En dat is allemaal verwezenlijkt en nog veel meer
dan dat, in de bijzondere boerderij die we van Ronald van't Veen hebben overgenomen. We hebben
al gemerkt dat een aantal van u op een o ('andere manier betrokkenheid had en/of heeft met Ronald en
Hansje. Dat maakt het voor ons wel leuk, wanl dan krijgen we op die manier nog iets mee van de recente historie. Het huis heeft nu cen woonbestemming gekregen en wij hopen er als gezin met veel
genoegen te wonen. Mogelijkheden te over ...
12
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Meerwijk herrezen....
Nu er een nieuw Meerwijk verrezen is op de plaats van het oude buiten, moet ik vaak denken aan wat
een oude dame mij jaren geleden alweer, vertelde over het oude Meerwijk, hoe het er daar aan toe
ging.
Die oude dame was mevrouw Ottens, toen in de tachtig en geboren en getogen in Noordlaren. In
Zuidlaren ging ze naar de Naaischool.
jt'idiarvn
Ze wist precies te vertellen hoe lang dat
tttvtr Mt
lr<
lopen was van de Noordlaarder toren
•
naar de Zuidlaarder. Inmiddels ben ik
dat vergeten (was het een halfuur, drie
kwartier?) Na haar huwlijk kwam ze in
Glimmen te wonen, waar haar man een
timmerbedrij f had.
-

El

Maar goed, haar jeugdherinneringen
gingen ook naar Meerwijk waar haar
moeder in de keuken werkte en waar zij
ook vaak te vinden was. De familie was

SB
er alleen in de zomer.

Voordal de familie aankwam werd het huis met bezemen gekeerd. Sterke kerels sjouwden de zware
tapijten naar buiten om daar geklopt te worden. De vrouwen waren ondertussen aan het soppen en
dweilen, zodat alles fris en schoon was wanneer de familie arriveerde.
Op de dag van aankomst reed er een koets en een aantal boerenwagens naar het stationnetje van Vries
(waar was dat?) De familie besteeg de koets en de bagage ging op de boerenwagens en zo ging het
dan richting Midlaren.
Deze gang van zaken was heel gebruikelijk bij de adellijke families. In het geval van Meerwijk was
dat ook wel logisch want de heer des huizes had zijn werk in den Haag.
In de winter werd er voor gekozen deze in een naburige stad door te brengen. Daar was het in de
winter toch comfortabeler dan in zo'n kil groot huis, en er viel meer te beleven op cultureel gebied.
Als hel warmer werd was het buitenleven weer gezonder. En zo'n jaarlijkse verhuizing ging dan zoals
de oude mevrouw Ottens beschreef.
In een stukje over de Achterhoekse adel las ik dat de boeren er niet altijd blij mee geweest zullen zijn.
Hoe vaak zullen de in het voorjaar, met mesten eggen en ploegen druk doende boeren, het achterop of
tegemoet komend verkeer van de hoge heren en dames niet verfoeid hebben. Zij hadden er immers
voor te zorgen aan de kant te gaan, en bij het passeren de pet af te nemen.
Vorig zomer liepen er twee dames wat rond te kijken op het terrein van de Meerwijk huisjes.De oudste sprak mij aan en merkte op dat ze zo weinig kon herkennen. Er waren zoveel hoge bomen en alles
was zo groen.Ik vroeg haar of zij hier vroeger een huisje had gehad.Ja, ze had er zelfs na de oorlog
gewoond. Haar man was namelijk beroepsmilitair geweest, en die mochten hun gezinnen mee nemen.
Er was toen een groot gebrek aan woningen en dus had de gemeente de zomerhuisjes gevorderd voor
bewoning door deze militairen.De dochter die haar nu vergezelde was toen nog een baby. Voor het
spoelen van de luiers moest ze het water uit het meer gebruiken en dat was modderwater, de luiers
werden er eerder vuiler van dan schoner.
Bovendien waren het toen strenge winters.De sneeuw lag hoog tegen de ramen opgewaaid.
Om naar de groningerstraat te kunnen komen moesten er vrijwilligers worden ingezet om de weg
enigszins begaanbaar te maken. Over de sneeuwbultcn ging ze dan met de kinderwagen naar het consultatiebureau in Zuidlaren.
13
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Inmiddels, was er een heer aan komen fietsen die iets van het gesprek
opving en afstapte.

..

Llij had zijn jeugd in Midlaren doorgebracht, zei hij, en wist nog wel
van die sneeuwtoestanden. De locoburgemeester had toen zijn kunstge11
bit verloren in die sneeuw en een
•
beloning uitgeloofd voor de vinder.
En laat nu de broer van deze meneer
het gebit vinden! De beloning bestond uit een slof Lucky Strike sigaretten, want de zoon van de locoburgemeester was zeeman en bracht
altijd sigaretten mee van zijn reizen. Nou die waren in die tijd meer waard dan geld, en onze pa was
er verguld mee.
...-.,

- :

Bij het afscheid had de mevrouw nog een vraag:'Ts het nu bekend hoe die brand in het grote huis is
ontstaan?"Ik kon haar niet meer vertellen dan dat het zover mij bekend veroorzaakt was door onvoorzichtigheid met vuur, tijdens een feest van Duitse militairen "Ja,dat werd toen ook gezegdjnaar er
werd heel geheimzinnig over gedaan."Tja dacht ik. Dat hoort ook zo, een beetje kasteel heeft toch
altijd een geheim? Laat die brand dan maar het mysterie van Meerwijk blijven.
Dat het nieuwe Meerwijk nog vele jaren in volle glorie mag blijven bestaan!
C.M. Eikelenboom-llungerink

Keuterijen aan de Schutsweg.
Van de gemeente Tynaarlo kregen we bericht dat
er een monumentenvergunning is verleend voor de
vroegere woning van Jan Ellens, het boerderijtje
naast het hunebed aan de Schutsweg. De vergunning ligt van 16 september tot 28 oktober bij de
gemeente ter inzage. 1 let lijkt er op dal er eindelijk
verbouwd kan gaan worden. Dat is hard nodig,
want zo langzamerhand staal de woning op instorten en zijn een aantal schuurtjes al ingestort.
Ander nieuws over hetzelfde plekje is dat de keuterij ernaast, die eigendom is van het Drents Landschap weer is bewoond. Nadat de woning lange
tijd leeg heeft gestaan, heeft het Drents Landschap
huurders voor de keuterij gezocht. We hopen ze in |
een volgend Kabinet aan u voor te kunnen stellen.
Dezelfde keuterij is genomineerd voor de Drentse Architectuurprijs die jaarlijks door het Drents Architectuurcentrum wordt uitgereikt. De laatste bewoner, Berend Spiegelaar, heeft hier tot zijn overlijden in 2008, bijna zijn hele leven gewoond. Hij werd 82 jaar. liet Drentse Landschap heeft zowel het
achter- als voorhuis van binnen helemaal gemoderniseerd. De buitenkant van de keuterij en het erf
zijn zo authentiek mogelijk gebleven. Er zijn nog 5 andere keuterijen voor de prijs genomineerd. Het
j Drentse publiek kan ook een stem uitbrengen op de beste nieuwe, her- of verbouwde keuterij. Bin¡ nenkort kunt u hiervoor terecht op de website van het DAC: www.drentsarchitecluurcentrum.nl.
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Univés waardevolle adviezen
p a k k e n 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)4096162
e-mail:
zuidlaren(q)unive.nl
VERZEKERINGEN

www.unive.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Nieuw:
voor al uw fietsreparaties

K-DANS dans & theater
ballet jazz modern basis

streetdance breakdance
tap spitzen danstheater
jeugdtheater werkplaats
educatie opleiding podium
K-DANS
050-4095603
www.k-tlans.nl
¡nfo@k-dans.nl

arneviel
fietsreparatie
seizoensbeurt
geheel nakijken + schoonmaken

nu € 25,Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren
telefoon 06 22449175 (na 18.30)
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Midlaarders in den vreemde
Geboren naast Meerwijk, opgegroeid op De Bloemert, verdient mijn hart te worden begraven in Midlaren. Ik bericht vanuit Ostingersleben. Het ligt in het oosten. In de Magdeburger Börde, in een land
dat voorheen DDR heette.
Net als Midlaren ligt Ostingersleben aan een belangrijke historische route. Midlaren ligt aan de route
Groningen-Coevorden-Duitsland, Ostingersleben ligt aan de eerste Reichsstraße van Aken naar Koningsbergen, nu de BI.
In Ostingersleben met z'n 309 zielen in 2001 en nu nog 260 zijn, geheel onafhankelijk van elkaar,
twee Nederlandse families neergestreken. Inmiddels zijn het er drie. De toneelclub van Alleringersleben noemde ons 'die Holländische Kolonie Ostingersleben'.
Terzake nu: ik ben Geert Bovenhuis. M'n wieg stond in Midlaren aan de Noordlaarder kant van Laarwijck, destijds C47. Na 1950 woonden Hendrik Bovenhuis en Trientje Hiddingh, van de Noordlaarder bakker, op de Bloemert in het later afgebroken boerderijtje aan de weg naar het watersportpaviljoen. Die wieg was in 1942. In 1958 moest ik Midlaren achter me laten voor Lieveren bij Roden
en later voor de wereld.
850 jaar
Ons dorp wordt voor het eerst in een oorkonde vermeld in 1160, in datzelfde jaar wordt Midlaren vermeld in de goederenlijst van de abdij van Werden, bij Essen, in Duitsland.
Beide dorpen bestaan dus volgend jaar 850 jaar. Toeval bestaat niet!
In Ost bouwen we aan een feestprogramma voor het weekend 11-13 juni 2010.
Wij, privé, zowel als leden van het voorbereidingskomité nodigen de Midlaarders uit dit feest mee te
vieren.
Welkom op het feest
Wij zijn Rita en Geert. We wonen (weer) op een boerderij. In de schuur en de stal, zo'n hoogopgaand
bouwwerk met onwijs dikke muren van natuursteen, met prachtige balken en een zandstenen poort.
Daarnaast maakt een oorspronkelijk vakwerk-woonhuis de U-vorm. Het is ons verblijf in koude winters als waarin Dinus Vos m'n schaatsrivaal was. En het is het gastenhuis, geliefd bij vrienden en familie en vooral kinderen. Er zijn zeventien slaapplaatsen in de 15 kamers en kamertjes. Rond het
feestweekend in 2010 bieden wij de Midlaarders helemaal gratis een bed met verzorging aan, als inwoners van 'Midleben'.
Wij laten je kennismaken met onze dorpsgenoten, met leven en feesten in de DDR, met het echte IJzeren Gordijn, met de ongelijke ontwikkeling in met name het boerenbedrijf in twee na-oorlogse 'invloedssferen'.
Maak het allemaal mee in juni 2010. Wie weet wat groeit! Vorig jaar nog waren wij thuis op het
dorps-feest van Midlaren!

m "%

Geert & Rita Bovenhuis
Hinterdorfstraße 27
39343 Ingersleben, ot Ostingersleben, Duitsland
T: +49 39052 986 475
E: bagatelle@aoI.nl
www.ot-ostingersleben.de (in opbouw)
en zie ook: www.vanamcrom.de
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Natura 2000
Inspraakprocedure
De inspraakprocedure voor de aanwijzing van 11 Natura 2000-gebieden is op 24 september 2009 gestart. Het gaat daarbij ook om het Drentsche Aa-gebied. De ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor deze
elf natuurgebieden geven aan waarom ze geselecteerd zijn en welke kwetsbare natuur er precies beschermd moet worden. Ook staat in de besluiten waar de grenzen van de gebieden moeten lopen. De
ontwerp-aanwijzingsbesluiten liggen sinds 24 september 2009 tot en met 4 november 2009 ter inzage.
In deze periode kan iedereen zijn mening geven over onder andere de begrenzing van de gebieden en
de natuurdoelen.
Wat is Natura 2000?
Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de Europese
Unie wordt opgezet. Het Natura 2000 netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden
(natuurlijke habitats) als de wilde flora en fauna op het
L>
; '
• ;
/ Europese grondgebied van de lidstaten. Hierbij wordt
uitgegaan van het idee dat natuur niet ophoudt bij
•J
+
landsgrenzen en dat het voor behoud van de vitaliteit
1
;j-?-; cf>
aa
fr ïF
•
\ en diversiteit van natuur van belang is om internationa^ ..-•••
esc
le maatregelen te nemen. Het netwerk zal in totaal cir:
ca 450.000 km2 omvatten, ongeveer 10-15% van de
-.'
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oppervlakte van de EU.
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dat dit gebied wordt gezien als een van de laatste gave
stroomdalen van ons land. Het bestaat uit oud Drents
cultuurlandschap met madelanden (graslanden), bosjes,
houtwallen, essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen, hunebedden en landgoederen. Door het
i—
_•«•.
* ¿
j «*
* gebied lopen een groot aantal beken en beekjes, waarÏPLM
onder
de Drentsche Aa. Het Natura 2000 gebied be•-'.::
staat, naast de madelanden van de Drentsche Aa, uit de
onderdelen Balloërveld. Oudemolen, Gasterse Duinen.
-•:
Gasterse 1 lolt, Kampsheide, Eexterveld, De Strabben,
s.
De Vijtig Bunder en de omgeving van Zeegse. Ook
:
Midlaren heeft dus te maken met Natura 2000.

'•
:

I

:..,Het Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden
I --.•*•
.!>van Drenthe is één van die gebieden. Reden hiervoor is

w

Kaart van het Drentse Aa gebied bij Midlaren
Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen opgesteld worden. In een beheerplan wordt
vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden
(instandhoudingsdoelstellingen). Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer) die negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan
geregeld worden. De provincies zijn in principe verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen. Beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere betrokken overheden, met name gemeenten, waterschappen en provincies.
Mensen die willen reageren op de ontwerp-aanwijzingsbesluiten kunnen dat schriftelijk per post
(Centrum Publieksparticipatie Natura 2000, Postbus 30316,2500 GH Den Haag), of via internet
doen. Na de inspraakperiode krijgen de provincies de gelegenheid om hun beschouwing te geven op
de inspraakreacties. Op basis van de inspraakreacties en beschouwingen schrijft het ministerie van
LNV uiteindelijk de definitieve aanwijzingsbesluiten.
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H u t Co
Regis teraccountarits
Belas tingadvis eurs
Bezoekadres
Verlengde H e r e w e g 1 8 2
Postadres
Postbus 8 0 8 8
9702 KB Groningen

Telefoon
050-5267101
Fax
050-5268737

e-mail
info@hutco.nl
internet
www.hutco.nl

Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor.
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal jurist en zo'n 20 medewerkers klein genoeg voor een
persoonlijke benadering van iedere klant en groot
genoeg voor een compleet dienstenpakket.
Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Groningen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in
driedelig grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk
betekenen.

Onze klantenkring is
even gemêleerd als
het bedrijfsleven in
onze regio: detailhandel, zakelijke dienstverleners, adviesbureaus, industriële bedrijven,
transporteurs,
stichtingen,
verenigingen en vrije
beroepen. Van gerenommeerde ondernemer tot starter. Daarnaast zijn we organisaties in de nonprofit sector en particulieren van dienst.
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Winter specials!
De lange, koude en donkere winterdagen zijn weer in aantocht, maar ook
tijdens deze wintermaanden blijft Paviljoen de Bloemert de ideale locatie
• voor een avondje uit. Deze winter is er weer een gevarieerd programma
samengesteld voor de vrijdagavonden met verschillende thema s. Het
6 november: Life & Cooking buffet
13 november: Onbeperkt spareribs eten
20 november: Stamppot buffet
.-«•
27 november: Onbeperkt sliptong eten
4 december: Verrassingsbuffet met als thema jaren 60
11 december: Life & Cooking buffet
- 18 december: Onbeperkt spareribs eten
Elke vrijdag van 17.30u tot 20.00u. kunt u aanschuiven in ons gezellige restaurant aan het Zuidlaardermeer.
Voor groepen staan er deze winter weer unieke arrangementen op het programma, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen leuke activiteiten en dineren of lunchen. Wat dacht u van een Moorddiner, waarbij u onder begeleiding van een hilarisch theatergezelschap een moord moet oplossen. Waar
u ook voor kiest, aan het eind van de dag staan onze medewerkers klaar om u te verwennen met lekkere gerechten in
een gezellige ambiance, zodat u ontspannen kunt terugkijken op een dag vol belevenissen. Op www.uitjesindrenthe.nl
••
vindt u al onze groepsarrangementen.
Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na bijvoorbeeld
een fiets- of wandeltocht, kunt u ook terecht in ons gezellige
paviljoen. Kijk voor meer informatie en openingstijden op
www.hethotel.nl/midlaren of bel 050-4093548.
;
Graag t o t z i e n s !

RITINIMARA
BRINKHOTEL ZUIDLAREN
HOTEL HOOGEVEEN
PAVILJOEN DE BLOEMERT

l'os I mis 129
9470 AC ZUIDLAREN
WEB: www.hcthotel.nl
TEL.: 050 4093548
TEL.: 050 4091261
FAX: 050 4096011

