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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 

S 4091422 

Dorpsf eestcornrnissie (voorlopig) 

» 4091373 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 

S 4031962 

IJsvereniging "Midlaren" 

a 4028808 

Jachtveld "Midlaren" 

© 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 

S 4096053 

Toneelvereniging T.O.M.I.' 

S 4091490 

Vrouwensoos 'Midlaren' 

S 0592-272584 

Hr. P. den Hengst 

Groningerstr. 36 

9475 PB Midlaren 

Hr. W. ôeerts 

Tolhuisweg 24a 

9475 PG Midlaren 

Mevr. S. van der Haak 

Entinge 63 

9472 XS Zuidlaren 

Hr. F. Keizer 

Sroningerstr. 25 

9475 PA Midlaren 

Hr. N. Loeröp 

Tolhuisweg 30 

9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 

Tolhuisweg 27 

9475 PD Midlaren 

Hr. W. Eefting 

Hofakkers 22 

9471 HB Zuidlaren 

Mevr. M. Kanon 

Annerstreek 27a 

9486 AK Annen 

Website : www.midlaren.net 

Wijken: 

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

Wijkhoofden: 

tijdelijk Dinus Vos 
geen wijkhoofd 
geen wijkhoofd 
Ton Kolkman 
Maya Hoogerheide 
Gies Lamberts 
Rik Timmer 
geen wijkhoofd 
Jan Moesker 

050-4093527 

050-4095792 
050-4090968 
050-4092365 
050-4090428 

050-4092975 

Colofon: 
Redactieleden: 
Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
S 4095973 

Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
S 4094466 

Agnes Boneschansker 
Groningerstraat 27 
9475 PA Midlaren / 
8 0507370079 O ö a J i i } 

Gies Lamberts QH 6& 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
® 4092365 

Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
S 3119680 

Anneke Grootoonk 
Tolhuisweg 12 
9475 PG Midlaren 
S 3094397 

Druk Multabedriiven 
W.A. Schol ten sstraat 15 
9403 AJ Assen 
S 0592-377115 

Layout: Bouke & Gies 
Illustratie: Patty Venema 

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. 

Oud papien 

De volgende 

vrijdagen en 

zaterdagen: 

2 en 3 april 

30 apr/1 mei 

4 en 5 juni 

2 en 3 juli 

Zeff brengen bij 

de Bloemert !! 

Kopij inleveren voor 
22 juni 2010. 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren op 
diskette of mailen 

naar: 

gwl»mberts@hetnct.nl 
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Voorwoord De paasdagen staan voor de deur. 
Na de lange houdgreep van de 

winter, kunnen de luiken eindelijk weer open. Het 
gras wordt groen, de knoppen in de bomen staan op 
het punt van openbarsten en de vogels zijn druk als 
een kakelend dameskoor. Het is bijna tijd voor het 
Paasvuur. De locatie is zoals meestal aan de 
Schutsweg. Elders in deze nieuwe aflevering van het 
Kabinet leest u er meer over. ledereen is van harte 
welkom. 

Een van de winterse hoogtepunten was zonder twijfel 
de NK-marathon op natuurijs op het 
Zuidlaardermeer. Wie de schitterende beelden op tv 
heeft gezien, zal ze niet gauw vergeten. Dat was 
afzien voor de schaatsers en schaatsters. Michiel 
Kanon, voorzitter van de Midlaarder ijsvereniging, 
blikt terug en vertelt wat er allemaal komt kijken in 
de koortsachtige aanloop naar zo'n ijsspektakel. 

Een nieuwtje is dat de website van Midlaren 
binnenkort een ander jasje krijgt. Met het nieuwe 
ontwerp wordt het gemakkelijker om op berichten en 
reacties van anderen te reageren. De site wordt dus 
interactiever. Een goed initiatief. 

Dat de politiek de mensen niet zoveel meer zegt, het 
is goed mogelijk, maar bij de 
gemeenteraadsverkiezingen was daar weinig van te 
merken. Bijna driekwart van alle stemgerechtigde 
dorpelingen ging naar de stembus. Dat is een score 
die ver ligt boven het landelijk gemiddelde. VVD en 
Groen Links zijn hier de grootste partijen. D66 
vertoonde de sterkste groei; de PvdA bleek fors te 
verliezen. In juni mogen we opnieuw kleur bekennen. 

Op de agenda van de jaarvergadering van de 
vereniging dorpsbelangen stond het plan van het 
bestuur (mede namens de ijsvereniging Midlaren en 
de sportveldcommissie) voor de aanleg van een 
houten gebouwtje op het sportveld. Tegen deze 
plannen is door een aantal omwonenden bezwaar 
gemaakt. De discussie over dit agendapunt was soms 
heftig en emotioneel. 
Een meerderheid van de aanwezigen stemde voor de 
plannen van dorpsbelangen. Er komt nog een 
vervolggesprek tussen de omwonenden en het 
bestuur. 

In dit Kabinet een vraaggesprek met Wim Peters. 
Driejaar geleden toen hij een punt zette achter zijn 
werkzame leven, startte hij een opleiding aan de 
kunstacademie in Groningen. Zijn interesse in 
beeldende kunst is niet van vandaag of gisteren. 
Inspiratie voor zijn schilderijen en tekeningen haalt 
hij onder meer uit de omgeving van Midlaren. 

Nog over het sportveld: binnenkort is het weer tijd 

om de ballen te laten rollen en de shuttles door de lucht 
te laten suizen. Op donderdag 15 april vanaf half acht is 
er iemand van de sportveldcommissie aanwezig met 
batjes, rackets en ballen om gezellig te gaan sporten! 
Als de weergoden meewerken natuurlijk. Verder ook 
aandacht voor het wijkenvolleybaltoernooi dat voor 
zaterdag 19 juni staat gepland. 

Tenslotte; de redactie van de dorpskrant heeft 
versterking gekregen van Agnes Boneschansker. Zij is 
redactielid namens de Vereniging dorpsbelangen. 

Wij wensen iedereen prettige paasdagen! 

WW Wt mi dl aren. net 

Website Midlaren vernieuwd 

Binnenkort krijgt de website van Midlaren een nieuw 
jasje. We willen het met het nieuwe ontwerp 
gemakkelijker maken om op berichten en reacties van 
anderen te reageren. De website wordt daarmee 
interactiever. 
Ook zal het voor de redactie gemakkelijker worden om 
tekst en foto's aan te passen en te wisselen, zodat we 
steeds actueel en up-to-date kunnen blijven. 
Ook zal een groot deel van de inhoud van het Kabinet 
online worden gezet. U kunt dan eerder verschenen 
artikelen terugvinden. Wel zullen we er daarbij op letten 
dat namen en adresgegevens niet zonder meer te zien 
zijn. Het is natuurlijk heel wat anders als informatie in 
de dorpskrant staat dan wanneer ze online wereldwijd te 
vinden is. 
We nodigen u uit om (weer) eens een kijkje op de 
website te nemen. Vanaf ongeveer half april zal 
de vernieuwde site in de lucht zijn. 
Redactie website 
Gies Lamberts en Bouke Klaassens '**" 

d 
Agenda 

-Zaterdag 3 april hout brengen voor het 
Paasvuur van 10-16 uur 

-Maandag 5 april 19.30 uur Paasvuur aan 
de Esweg. 
-Donderdag 15 april inloopavond sportveld 
-Wijkvolleybaltoernooi zaterdag 19 juni. 
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Buitenhuis 'de VEENHORST" 
6ldns alaaubwr en Cis Wiggws 

.--DwANKg2,9475PK MIDiUIIW 
0504092132 Fax;0504Q92132 t u i T E K 

E-rncll: irifoövccnhorst.nl £ j ; 
Website; www.vefcnhoral.flf 

Elk seizoen de moeite waard 

"eenforst 

'de VÉËNaiÔfUÎ- h ten ¿-iterrer jroepMKtommodatie 
| ^ r * |E t i . .K tó f in fwirK^e ion m**r diagï vtèililijf ran 15 Mm 48 ¡SèrtWieni 

nhíi lÄüEflHöß* ü « f i apart gelegen zaal met **aen tea**» toar dasWeeOjettiuur 
- ¿an 4 Vm 35 p*iic<»en, Héí ii ttr/*ns$l#tpunl teof ltto©íKhí*leftefl lETTERäOXEN! 
HHfeta JK<o«nmodi»tî*$!tijn tf***v»l ¡ngfridhf *r\ vif\ alie gomnkkçn *n mtórrrir-

l,i:' li-iMtTTi vaœÉm. Irlr.inl voor h-: hautíen van 
u« wwkbleenkomaïen, rcûrfe en vakämfeictivItellEn. 

U tltoft « n teu» jrt 
wir-, <je«*í*fteli¡k*ol voltaR^f wr»f$»n§ doe* em. 

Zu id laren 

uw partner in doe-het-zelf 

Kerkstraat 76 
9471 GA Zuid laren 

4092069 

inf o@hubozuid laren.nl 

de Scheve 
hengel- en watersport 

www. deschevu.nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 
050- 4092946 

Kb 

Eetcafé de Lanteern 

De Lanteern Is een gezellig, nostalgisch 
bruin Café in Noordlaren, waar u rustig 
een drankje drinkt, eens lekker luncht 
oí dineert. Zomers een zonnig terras. 

Middenstraat 2 Noordlaren 
www.delanteern.nl 

woensdag t/m zondag geopend van 
12.00-23.00 uur. 

tel. 050 4029890 
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Dorpsfeest
commissie 

Paasvuur 2010 

Op paasmaandag 5 april zal het paasvuur om 
19.30 op het land aan de Esweg worden 
ontstoken.Er is een tent aanwezig met drankjes 
en snacks. Voor de kinderen zijn er vuurkorven 
waar ze broodjes en marsmellows kunnen 
roosteren. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2010 

Op zondag 10 januari was iedereen van het dorp 
uitgenodigd door de dorpsfeestcommissie voor een 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Het is dus al weer even geleden maar het was te leuk 
om geen melding van te maken in het Kabinet. 
De dorpsfeestcommissie had gehoopt op een man of 
15, net als vorig jaar. 
Met toch zeker zo'n 50 mensen was het dus een groot 
succes en vooral ook heel gezellig! 
We waren zeer welkom bij Deepak in Braso do 
Brasil en vierden het nieuwe jaar met champagne! 
Na dit hartelijke welkom togen de die hards (of 
nieuwsgierigen) achter Freek Keizer aan voor een 

wandeling over zijn nieuwe natuurgebied 'de 
VanBonlanden'. 
Geheel zonder risico was het niet want we moesten 
over het ijs om het gehele land in extenso te kunnen 
overzien. Tegelijkertijd natuurlijk ook een geluk 
want een brug is er nog niet. 
De verschillende gebieden in het land waren wat 
moeilijk te onderscheiden omdat de sneeuw alles 
gelijk maakt. In de zomer moeten we zeker 
terugkomen om het moeras te zien, de poelen, de 
ruige graslanden en het kleine eilandje.... 
Na de korte maar hevige wandeling (door kou, wind 
en bijna natte voeten doordat moeras toch wat lastig 
bevriest) konden we gaan genieten van een lekker 
drankje. 
Maar niet lang want al snel werd onze kennis van 
Midlaren op de proef gesteld. 
Weet u bijvoorbeeld hoeveel witte huisjes er in 
Midlaren zijn? De aanwezigen weten dat het er 19 
zijn. Grote hilariteit was er over hel aantal campings. 
Het blijkt dat er toch nog wel gekampeerd kan 
worden bij de Bloemert en Meerzicht dus dat maakt 
4!!!(ofwashetnou5??) 
En dan de naam van onze hunebedden. Daar moeten 
we toch eens een prijsvraag voor in het leven roepen 
want 'D3' en 'D4' dekken niet echt de lading van 
deze prachtige, historische plek! 
AI met al een geweldig leuke quiz (complimenten 
voor Bert Leegte en Kee Scheper) met als winnaar 

onze eigen Patty!! Zij kan lekker gaan wandelen met 
de nieuwste knapzakroute van Midlaren in de hand! 
Daarna was het gezellig bijkletsen met een ieder die 
je kende of nog nooit gezien had (dat heb ik nog 
steeds!). Deepak had aangeboden om lekker te 
blijven eten voor een leuke prijs en daar heeft 
ongeveer de helft van de mensen gebruik van 
gemaakt. 
Wat een leuke gelegenheid om Braso do Brasil eens 
van binnen te zien en te proeven! 
Hartelijk dank voor deze leuke middag en de 
gastvrijheid. 
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BOUWBEDRIJF 
MARK WIELAND 

Zuldlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092782 

«UILrStnureCH' OOL 
3TOIDIJUUMMIB10MB 

ZEÍLsohoáL 
SMiirfsuhóoL fi^ 

botenverhuur, 
zeil e IA, ¿krflßssfikv 

zeilschool Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

vwfzeilschoolzuidlaarderrneer.nl 

Het is tijd voor een qoede buur. 

u éénmaal bij u in ds straat om de iiosfc in cl* wijk. Daarom 

sreoit d« Rabobank ook plaatselijk« projecten en Initiatieven, 

raag. Het ís tenslotte ook'onze buurt. 

Hef is tijd voor de Rabobank. 

RONDVAARTEN EN BOOTARRANÚEMENTEN 

OP HéTZUIDIAARDéRMEëR 

EN HET PATERSWOLDSE MEER 

party ships 
and trips 
de Bloemert 3 
Midlaren 

06 51509798 i u i JD_LAA KD ETMTTRTRÏT E R S.W.O LD S FJLLLBI 
pflPTT sniPS&rpiPSi 

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL 
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Koning Winter, 

OP het moment dat u dit leest, zit u hopelijk al in 
een lekker zonnetje en komen de eerste bloemetjes 
boven. 
Toch willen we graag nog even terugblikken op de 
fantastische winter die we dit jaar hebben gehad. 
Niet alleen (lekker?) lang maar ook alle aspecten 
die bij een winter kunnen horen kwamen in één 
winterperiode voorbij. Wat hebben we heerlijk 
kunnen schaatsen, langlaufen en sneeuwpoppen 
maken! 
Eén van de dingen die daarbij mogelijk waren 
door de langdurige vorst, waren het NK-marathon 
op natuurijs en de toertochten op het 
Zuidlaardermeer. 
Daar hebben we natuurlijk al veel over gelezen en 
gezien (op tv) maar wat betekent dat nu eigenlijk 
voor onze plaatselijke ijsvereniging Midlaren? 

Tijd om eens te 
gaan praten met 
Michiel Kanon, 
voorzitter van 
deze club. 

Wat gebeurt er allemaal in zo'n week? 
Op de dagen voor het NK zijn vooral Michiel en 
Freek (Keizer) bezig geweest om de groep 
vrijwilligers bij elkaar te krijgen. En ze moesten 
veel overleggen en vergaderen met de 
toercommissie. 
De toercommissie Zuidlaardermeer bestaat uit de 
ijsverenigingen van Kropswolde, Noordlaren en 
Midlaren. Als toercommissie kun je je inschrijven 
bij de KNSB voor het NK marathon. Ook daarbij 
is het een strijd tussen verschillende plaatsen 
(wateren?); hierbij was Ermerzand de grootste 
concurrent. Er vindt na inschrijving een 
ijsbeoordeling op de baan plaats en dan is het 
afhankelijk van ijsdikte, ijskwaliteit, 
accommodatie en mogelijk ook het enthousiasme 
van de verenigingen, wie 'de eer' krijgt! 
En het was voor het eerst raak in de geschiedenis 
van de Toercommissie Zuidlaren!! Op woensdag 
10 februari werd het NK-marathon op natuurijs op 
het Zuidlaardermeer gehouden! 
Per vereniging moeten er dan zo'n 15 - 20 
vrijwilligers op de been gebracht worden om te 

zorgen voor parkeerwachten, 
baancommissarissen, EHBO, Quad-rijders, 
toegangbewakers en baanvegers.Op dinsdag 
wordt het hele circus opgebouwd en de baan 
uitgezet. Dit wordt exact nagemeten met GPS en 
was dan ook precies 4 km. 
De dagen voor het NK is het dus een 
koortsachtige bedrijvigheid richting het echte 
festijn. 
Op de dag zelfwas Michiel al om half zes 
wakker, blijkbaar toch wat gezonde zenuwen 
voor deze dag?! Gelijk naar buiten kijken, nee, 
het had gelukkig niet gesneeuwd. 
Halfzeven richting meer, helaassss, daar was de 
eerste sneeuw al gevallen. 
De baanvegers zijn vanaf zes uur met man en 
macht in de weer geweest om de baan vrij te 
houden. De voorzitter benadrukt dat dit de 
zwaarste baan is van het geheel. Als je niet 
oppast ben je zo een ijspegel want juist bij 
sneeuw ben je natuurlijk aan het vegen! 
Zelfwas hij ingedeeld bij de Quads en reed hij 
rond met journalisten en cameramannen. Ook 
dan moet je om de paar rondjes wisselen anders 
is het veelte koud!! 
Verder was het de dag zelf redelijk relaxed; alles 
was (goed) geregeld en de KNSB heeft er ook 
nog eens een behoorlijk aantal vrijwilligers 
rondlopen. Tot een uurtje of vijf zijn ze met z'n 
allen bezig geweest en hoe laat het daarna in de 
kroeg is geworden weet hij niet goed meer te 
vertellen 

Wat een geweldige gebeurtenis voor 
schaatsminnend Nederland!! 
Op die woensdag was ook al de beslissing 
genomen om het weekend erna toertochten te 
houden; het ijs was dik genoeg en de 
voorspellingen gunstig. 
De voorbereiding voor de toertochten viel nu 
relatief mee. Veel was al paraat en afgezet. De 
baan moest nog worden aangepast, 
stempelhokjes en keten geplaatst en de medailles 
van zolder gehaald. Freek en Gerrit Vrieling 
(Kropswolde) hebben de baan uitgezet en 
gemarkeerd. Om de zoveel meter wordt er dan 
opnieuw geboord om overal te checken of het ijs 
dik genoeg is. En mocht u hebben gedacht, wat 
doe ik toch lang over 10 km, dat klopte want het 
waren er uiteindelijk 12 (ik dacht zelf dat 
het kwam door die stukken sneeuwijs waar het 
bijna klunen was!). 
Aan de toertocht hebben ongeveer 1500 mensen 
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Univés 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)4096162 
e-mail: 
zuidlaren(5)unive.nl 

VERZEKERINGEN 

www.unive.nl Daar plukt ú de vruchten van! 

Ä— 
K-DANS dans & theater 
ballet jazz modern basis 
streetdance breakdance 
tap spitzen danstheater 
jeugdtheater werkplaats 
educatie opleiding podium 

K-DANS 
050-4095603 

www.k-dans.nl 
info@k-dans.nl 

Nieuw: 
voor al uw fietsreparaties 

arneviel 
fietsreparatie 

seizoensbeurt 
geheel nakijken + schoonmaken 

nu € 25,-
Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren 
telefoon 06 22449175 (na 18.30) 

http://www.unive.nl
http://www.k-dans.nl
mailto:info@k-dans.nl
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per dag meegedaan. Dit jaar veel valpartijen en 
dus breuken. Zo'n 20 mensen moesten met de 
Quad afgevoerd worden. Vooral polsen en 
sleutelbeenderen bleken te zwak om de vallende 
schaatsers op te vangen. En dit jaar geen koek en 
zopie van de ijsvereniging omdat daar 
eenvoudigweg geen mankracht meer voor 
was.Want laat heel duidelijk zijn dat de 
organisatie van deze evenementen staat of valt 
met de bereidwilligheid van de vrijwilligers 
Ik weet niet of u wel eens mee heeft gedaan aan 
de toertocht maar het hoogtepunt voor mij is het 
moment van het ophalen van de medaille... Er 
zijn namelijk 'standaard'medailles en ter plekke 
wordt de afstand die je hebt geschaatst erin 
geslagen met een hamer en een stans: geweldig!! 

Ook op de eigen ijsbaan heeft de ijsvereniging 
nog activiteiten georganiseerd. 
Stond in het vorig kabinet nog de uitnodiging om 
mee te gaan naar de kunstijsbaan, dat was niet 
echt nodig. 
Op een woensdagmiddag waren er voor de 
kinderen hardrij-wedstrijden. Kampioen van 
Midlaren is Nathan de Vries geworden!! Daarna 
waren er nog ijshockeywedstrijden en ijskegelen. 
Zo'n 25 kinderen hebben genoten van de 
schaatspret en de hete choc met worstebroodjes! 
's Avonds was het de bedoeling om voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 

volwassenen dit nog eens dunnetjes over te doen. 
Maar daar was het animo iets minder groot. Maar 
met 8 mensen is het ook leuk kegelen (Geske was 
de beste) en glühwein drinken! 
Het enige wat jammer is, is dat Michiel zelf niet 
echt toe is gekomen aan schaatsen maar dat 
begrijpen we wel na dit verhaal! 
Verder kan de ijsvereniging, en wij met hen, 
terugkijken op een geweldig schaatsjaar. 
Chapeau en dank voor IJsvereniging 
Midlaren en al zijn vrijwilligers die zoveel 
werk heeft verzet voor alle schaatspret!! 

Het Zuidlaar 

UsU 
Krassende schaatsen, 
een zwarte sliert mensen in de ondergaande zon. 

Dat een meer zoveel pret dragen kon! 

Gemeente 
raadsverk. 

VVD 

Leefb.Tyn. 

PvdA 

Gem.Bel 

CDA 

Gr. Links 

D66 

Chr Unie 

totaal 

Zetels 
2006 

4 

3 

6 

3 

2 

3 

1 

1 

23 

Zetels 
2010 

5 

3 

5 

2 

2 

3 

2 

1 

23 

% 2006 
Tynaarlo 

17 

12 

26 

12,5 

10 

12 

6 

4,5 

100% 

%2010 
Tynaarlo 

21 

12 

21 

10 

9 

12 

11 

4 

100% 

Aantal 2006 
Midlaren 

64 3 1 % 

10 5 % 

44 2 1 % 

12 6% 

11 5 % 

49 2 3 % 

11 5 % 

8 4 % 

209 100% 

aantal 2010 
Midlaren 

54 2 7 % 

13 7 % 

24 12% 

16 8% 

10 5 % 

38 19%) 

27 14% 

15 8%, 

197 100% 

Land. 
trend 

++ 

+ 

- -

+ 

-

+ 

++++ 

= 

In Midlaren konden 268 stemmen worden uitgebracht, er stemden 197 personen, dat is 74%. Landelijk was de opkomst 53,7% en 
in de hele gemeente Tynaarlo 63%. In Midlaren was er dus weer, net als altijd, een hoge opkomst. De VVD en Groen Links 
verloren in Midlaren 4% van de stemmen. Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen boekten een lichte winst. De PvdA maakte, 
net als landelijk, een flinke smak van 21% naar 12%. D66 en Christenunie wonnen fors. D66 verdubbelde zich ruim en 
Christenunie ging van 4% van de stemmen naar 8%. De VVD is nog altijd de grootste partij in Midlaren, terwijl Groen Links met 
19% van de stemmen hier hoog scoort en de tweede partij is, D66 is de derde partij. 
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chter de Hoven 
Onthaasten doe je in Noordlaren 

Minicamping en Gastenkamers hebben een uitstraling 
van rust en gezelligheid. 

Er liggen mooie fietsroutes voor u klaar 
Als informatiepunt van 30 nieuwe wandelroutes van 

"Groningen Loopt" 
verwelkomen wij u graag met informatie over de 

omgeving en IGeuke arrangementen. 
Familie Kroeze Lageweg 29A 

9479TA Noordlaren 
Tel. 050-4093237 

www.campingachtcrdehoven.nl 

www.groningenloopt.nl 

r.kroeze@planet.nl 

Slagerij G.P. Koers 
Ie klas Rund- en varkensslagerij 

en 

Ouderwetse 
Ambachtelijke 
slagersprodukten 

m ft rol pens 
ft bakjes kanensmeer 
ft bekers rundvet 
ft boeren leverworst 
ft droge metworst 
ft droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 
050-4091553 

7tó$ de Zon 

Tafeltje Dekje 
ook bij u thuis! 

Koel verse maaltijden bij u thuis bezorgd. 
Verschillende diëten mogelijk. 
De maaltijden zijn eenvoudig te verwarmen en u 
kunt eten op de door u gewenste tijd. 
Voor € 6,69 heeft u een maaltijd + voorgerecht of 
toetje. 
Geïnteresseerd: neem contact op met : 
Zonnehof Voedingsadministratie 

M Bouwbedrijf Wolters 

Nieuwbouw 

Verbouw 

< j g 050-5346644 
câ 

of Trias 

C3 
0592-338938 

Onderhoud 
Kerkstraat 14 

9479 PK NOORDLAREN 
Burg. J.G.Lagroweg 100 
9761 TD Eelde 

8 050-409 1297 
Fax. 050 409 1387 

10 

http://www.campingachtcrdehoven.nl
http://www.groningenloopt.nl
mailto:r.kroeze@planet.nl


Midlaarder Kabinet april 2010 

IJsclub 

Midlaren 

Unieke winter voor 
ijsvereniging Midlaren 

De winter van 2009 / 2010 zal vooral de boeken 
ingaan als een witte winter. Ruim 2 maanden 
sneeuw op de velden is on-Nederlands. Wat we 
in december nog prachtig vonden, hadden we in 
maart wel gezien. De sneeuw was dominant over 
het ijs, maar dit wil niet zeggen dat we geen ijs 
hebben gehad. Nee, we hebben veel ijs gehad, 
maar de kwaliteit van het ijs had veel te lijden 
van de nagenoeg steeds aanwezig sneeuw. Als 
ijsvereniging hebben we in het begin van het 
seizoen onze energie gericht op de ijsbaan, maar 
al spoedig kwam er een "roep" vanaf het 
Zuidlaardermeer. Als natuurijsvereniging liggen 
onze belangen zowel bij de ijsbaan als bij ons 
meer, maar vanwege ( te ) geringe inzetbare 
menskracht en slechts 1 ijsveger, hebben we dit 
jaar vooral voor het meer gekozen. Daar 
gebeurde dit jaar echter ook van alles ! Een eerste 
toewijzing voor het organiseren van de NK 
marathon konden we door invallende dooi niet 
laten doorgaan. Het vele werk leek voor niks te 
zijn gedaan, maar de natuur kwam ons te hulp 
door opnieuw met temperaturen onder nul te 
komen. Het ijs was minder, maar de KNSB bleef 
gelukkig bij haar eerdere toewijzing. Op 10 
februari werd op ons Zuidlaardermeer het NK 
marathon verreden. De landelijke media spraken 
van heroïsche en memorabele wedstrijden. 
Vooral de strijd bij de mannen was schitterend ! 
Als Volkskrant lezer was ik er trots op, dat twee 
grote redactionele artikelen over het NK 
marathon begonnen met het kopje "Midlaren, 

" . Met slechts een paar dagen echte 

voorbereidingstijd hebben de 3 deelnemende 
IJsverenigingen ( Noordlaren; Midlaren en 
Kropswolde ) en de overkoepelende toercom. een 
geweldige prestatie neergezet. De KNSB was 
lovend over het evenement, de organisatie, maar 
vooral ook over de inzet van de vele vrijwilligers ! 
Geweldig om te horen natuurlijk. 
De toercommissie was na het NK marathon niet 
meer te stoppen. Na de topsport moest ook de 
breedtesport aan bod komen. Na een hersteldag 
gingen de vrijwilligers weer aan het werk, en zowel 
op 13 als 14 februari kon er een toertocht verreden 
worden. Tieners en 60 + ers gingen de strijd aan 
met de omstandigheden ( slecht ijs ) en de 
aanwezige conditie. Na een tocht van 10 km ( of 
een veelvoud hiervan ) lag er een welverdiende 
medaille te wachten, en waarschijnlijk een lekker 
drankje. De vrijwilligers van de ijsvereniging 
hebben zondagmiddag na afloop van de laatste 
toertocht ook een drankje genomen. Moe, maar 
voldaan ! De reacties van de deelnemers aan de 
toertocht waren hartverwarmend. Men was blij met 
de vele ijsvegers, EHBO-ers en parkeerwachters. 
Wij als ijsvereniging ook, want zonder deze 
vrijwilligers kunnen wij natuurlijk geen NK 
marathon of toertocht(en) organiseren. 
Dus : Ningo; Mathijs; Dirk; Gerard; Dick; Bertus; 
Agnes; Diane; Ruud; Dina; Marcus; Nelly; Jaap; 
Jannie; Catrien; Gert Jan; Henk; Gies ; Rias en 
Michiel : Bedankt voor jullie inzet ! 
FK 

SNELSTE RONDJE 
Op 13 januari heeft de sshoolgaande jeugd van 
Midlaren gestreden om het "snelste rondje" op de 
ijsbaan. Als winnaar bij de jongens kwam Nathan uit de 
bus ( rondje van 43 seconden ). Bij de meisjes was de 
snelste ronde voor Margriet ( 53 seconden ). Proficiat ! 
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Naar de markt 
De slagers van de gemeenten Zuidlaren, Anloo en Vries 
werkten in de oorlog gezamenlijk. De Slager Mans van 
Dijk aan de Telefoonstraat in Zuidlaren was de 
coördinator. Alle ingeleverde distributiebonnen werden 
verzameld en Mans toog met deze bonnen naar de 
veemarkt in Groningen. Hij leverde deze bonnen in bij 
het distributiekantoor. Op basis van de bonnen kreeg 
Mans een toewijzing. De inkopers van het 
distributiekantoor hadden koeien gekocht op de markt. 
Deze slachtkoeien waren gevorderd door een 
veehandelaar, die dit als bijbaantje erbij deed. Op basis 
van de toewijzing kreeg men een aantal koeien 
toebedeeld. In een veewagen, getrokken door paarden, 
werden de koeien naar Zuidlaren gebracht. Het is ook 
wel eens voorgekomen dat men geen beschikking had 
over een veewagen. In dat geval werd de weg te voet 
afgelegd met de koeien. Men was dan 'met gemak' een 
halve dag onderweg. 
Slachten en verdelen 
Aangekomen in Zuidlaren werden de dieren geslacht. 
Elke aangesloten slager hielp hieraan mee. Het slachten 
moest nauwkeurig gebeuren omdat de huid niet 
beschadigd mocht worden. Goed villen was belangrijk 
omdat de huiden naar de leerindustrie gingen. De pensen 
gingen naar Derk Stoffers in Schuilingsoord. Hij had 
zilvervossen, die dol waren op pens. 
Na het slachten werd alles verdeeld onder de slagers op 
basis van hun ingeleverde bonnen. Pas in 1949 kwam er 
een einde aan de vleesdistributie. 

i 

: 

„,, • 
V.l.n.r. Gerrit Sluiter (knecht bij slager Hendrik Koers), ?? knecht bij Hendrik Stoffers (Tynaarlo), Jan Polling 
(Vries), Frits Hasper (Vries), Geert Jan Boer (Vries), Roelof Hasper (de Groeve), Gerrit Redeker (Annen), Jan 
Zinger, Niek Douma (Annen), Geert Hasper, Jan Koers (Midlaren), Koos van der Laan, Daantje Veenhuizen (knecht 
bij Mans van Dijk) en Mans van Dijk. Vooraan zitten gehurkt v.l.n.r. Geert Koers (Midlaren) en Piet Koers (Annen). 
De foto is genomen bij het pand van slager Mans van Dijk 

Bevrijdingsdag 13 april 2010 

Op deze datum is het 65 jaar geleden dat Midlaren 
werd bevrijd van de Duitse bezetter. 
Van Geert Koers kregen we een aantal artikelen die 
betrekking hebben op de oorlog. 
Hiernaast de bevrijdingsliedjes die men op 13 april 
1945 zong. 

Verder een artikel over een in Midlaren woonachtige 
oorlogsmisdadiger genaamd Anton van der Waals, 
die in de oorlog veel slachtoffers op z'n geweten 
heeft. In 1948 is hij veroordeeld tot de doodstraf die 
snel daarna ten uitvoer is gebracht. 
Over deze man is een artikel verschenen in HP DE 
TIJD van 15-04-1994. Vanwege auteursrecht kunnen 
we dit artikel niet plaatsen. 
Wie het wil lezen kan het afhalen bij Gies Lamberts. 

Het volgende verhaal over de distributiebonnen is 
ook van Geert Koers en opgetekend door Hans 
Fidder redacteur van de Historische vereniging "De 
zeven brinken" te Zuidlaren in de uitgave 2010 no. 1 

Distributiebonnen 
Als je in de oorlog vlees wilde kopen bij de slager 
moest je een distributiebon inleveren. Zonder 
distributiebonnen geen vlees. 

12 
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Beyrijdïngsîied. 
Wijze: Gymnastenlied. 

De moffen er uit, 
De verraders aan känt. 
Nu schijnt w e e r d e zonne 
Al over ons land. 
Wij hebben geleden, 
Maar ook dit geleefd, 
Dát zonder de vrijheid 
ís ' t leven niks weerd. •.'..,••: •'-
De tijd díe nu_komt ..., 

•Breng! ons handen vol wetk; -'-:"• 
Dat geeft niets., dat maakt ons . 
Gelukkig en sterk. 
En. iedereen voelt nu 
Dit groóte verschil: 
't was gister: „ik moét" 
Maar vandaag is ' t : „ik wil !" 

Leed. x 
Wijze: Zonnetje gaat van ons 

[scheiden. 
Hoe is door velen geleden, 
Groot is voor velen de rouw, 
Menigeen liet er zijn ¡even, 
't Vaderland immer getrouw. 

Laat ons g e d e n k e n ; - . 
Met heilig ontzag, V--, 
Allen die vielen 
Voor Nederlands vlag. 
Over hun graf klink ons woord : 
„Gij leeft ook nu met ons voort". 

De Landwacht 
Wijze : Sar ie Marijs. 

De Landwacht is kapot 
En verdwenen is die zot, 
Verdwenen met huid en haar:. 
Die groóte idioot 
Heeft zijn eigen volk gedood," 
Ontstal—het zij-a- sena niel brood. 

Refrein. '••--•. 
Ö, breng hem terug naai'Afrika, 
Daar, waar hij thuis behoort, 
Want kaffer is zijn naam 
En zijn eeuwig zwarte blaam 
Leeft daar in de rimboe voort.: 

Als men uit Holland kwam, 
Om een kleine boterham, 
Dan stond er zoo'n groene vent. 
Hij nam in beslag 
Mei zijn groóte grauwe lach, 

Toen Holland te sterven lag. 
Refrein: O, breng hem terug;... 

Nee man, je was .abuis, 
Jouw persoon hooft hief niet thuis. 
We missen je al te graag. 
W e zeggen thans : adieu, 
Want . w e zijn j'e. allen beu, " • 
Kijk jij deze keer maar sneu. 

Refrein : O. breng hem terug.... 

. Wijze : In een blauw.... 
ín een food wit blauwe kiel 
Draaide hij met 't oliewiel 
Den ganschen nacht. x-; 

Koolzaad kreeg hij van den boer, 
Stroom langs een verborgen snoef, 
Druip door. (3x). 

•"Zwarte, handel dreef hij niet, 
Want die baart alleen verdriet. 
Hij diende slechts zijn eigen'" volk.' 
Hulde aan díe draaierij," 
Want \vij b 1 even. vet ér "bij 
Nou stop. (3x). 

Wijze-'t-Isr plicht...... 
Hief is de onderduiker, 
Hij ziet een beetje bleek, 
Omdat hij in zoo menig 'maand 
Nooit in het zonlicht kéék.-1 

Hoezee, hoezee, x]ix.„ 
Hij doet vandaag weer mee,). ••'-., ..*.. 
Hij is zijn k'a.mer uitgevlucht 
En ademt nu weer vrij 
Als vogels in de buitenlucht, 
Geen mensch was ooit zoö : blij; 

De Drentsche Koe. 
.. Wrjzej_ Heb je al gehoord 

Heb je ai gehoord van die 
(gekke Drentsche koe, 

Dát beest met die rare kuren? 
Het dier gaf geen melk, 
Maar bediende toch een elk, 
Maar slechts op bepaalde uren: 
Plons, plons. (Bis) 
De room verschijnt als dons/ 
De boter komt er op , : 
De. Duitscher weer een strop, 
Wát heeft die koe een knappe kop. 

X:/:V 

Met dank aan Geert koers 
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,:.k;:rx_i, 
Opmerkingen nav dorpsschouw d.d.19 november 2009 te Midlaren 

Aanwezig: namens de dorpen: de heren P. den Hengst en J.J. Hamming 

Aanwezig namen de gemeente Tynaarlo: de heer A. Peters (groen), de heer P. Kruit (infra) en mevrouw S. Puite (plattelandscoordinalor) 
Probleem/ Wens Lokaüe Actie Door Cod uitgevoerd Opmerkingen 
Algemene wens: 30 
km zone straten 
Tolhuisweg, 
Schutsweg, 
Huttenweg en 
Kampen 

Snoeibeleid: 
Drastisch snoeien 
Meidoomhaag; en 
onderhoud 
meldoomhagen irt 
opengaten diverse 
plaatsen 

Aanleg fietspad 
Heiveen- pad langs 
Hunebed (wens). 

Snoeien oeverlanden 
Zuidlaardermeer 

Parkeeroverlast 
brinkje (zwerfkeien 
zijn verwijderd) 

Waterovertast 
Hunebedpad 

Uitzichtbelemmerend 
bord kruising 
Groningerstraat-
Tolhuisweg 

Verwijzingsbord 
Sportvelden/ Ijsbaan 
plaatsen 

Belijning 
Noordlaarderweg 
(Lageweg) 

div. Straten 

Tolhuisweg 

Heiveen 

Zuidlaardermee 
r 

Groningerstraat 

Hunebedpad 

Groningerstraat-
Tolhuisweg 

Hoek 
Groningerstraat 
/ Tolhuisweg + 
bij het paadje 
naar het 
sportveld 

nvt 

nagaan mogelijkheden 
herstel (situatie 
Tolhuisweg n.z.) en 
bijplanten jong plantgoed 
op plekken waar 
aanplanten noodzakelijk is 

Zijn er mogelijkheden? 
(Fietsbeleidsplan) 

1) Eigendomskaart gebied 
toesturen (eigendom 
gemeente aanduiden), 2) 
uitzoeken rol Boermarke. 
Afhankelijk daarvan 
snoeibeleid bepalen. 

nvt 

Er liggen twee kolkjes 
naast elkaar, maar door 
het vele blad functioneren 
deze niet zoals gewenst. 
Uitzoeken wat een 

Bord verplaatsen 

Op de lichtmast een 
verwijzingsbord plaatsen. 
+ bij paadje?? 

nvt 

Infra/ H. 
Kolker 

Groen 

S. Pulte 

Groen 

Infra 

Gemeente 
werken 

2 

1 

3 

3 

nvt 

1 

1 

3 

nvt 

Wordt uitgevoerd. 
Voorjaar 2010 

Punt wordt 
meegenomen in 
overleg met d rents 
landschap 

vj 2010 

vj 2010 

Punt van discussie, 
beleid over plaatsen 
van borden nakijken 

Voor alle wegen binnen de bebouwde kom 
in Midlaren geldt binnenkort een maximum 
snelheid van 30 km/ uur. Er worden aan de 
wegen geen aanpassingen gedaan. 
Bebording wordt geplaatst. Voor informatie: 
Herman Kolker. Voordat tot uitvoering wordt 
overgegaan zorgen voor goede 
communicatie richting bewoners. 

Aan de Tolhuisweg is de meidoom drastisch 
gesnoeid. Dit is conform beleid want de 
terugsnoei (eens per zoveel jaar) geeft 
verjonging van de haag. In het geval aan de 
Tolhuisweg (noordzijde) Is de haag niet 
meer zichtbaar door allerlei groen 
eromheen. Er bestaat zorg over het 
aanslaan van de haag. 

Overleg H. Kolker 

Het beleid van de gemeente is om alle 
zwerfkeien op brlnkjes en in bermen in de 
gemeente te verwijderen. Dit ivm onderhoud 
en aansprakelijkheid. 

Al eerder is een klacht gekomen over de 
positie van het bord. Komende vanuit de 
Tolhuisweg (met auto) is het zicht 
belemmerd op verkeer van rechts. Het bord 
is naar aanleiding daarvan verplaatst( 
althans de horizontale aanduidingsborden). 
Dit is niet afdoende. Nu ook de palen 
verplaatsen. 

Op dit soort wegen wordt geen belijning 
aangebracht (zie ook bv. bij 
ruilverkavelingswegen). Uitzondering kan 
zijn als er sprake is van zeer grote 
verkeersintensiteit. 
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Probleem/ Wens Lokatie Actie Door Cod uitgevoerd Opmerkingen 

10 Groenafval In 
Kraaienbos 

Ophalen? 

Het storten van snoeiafval en blad in het 
algemeen is een maatschappelijk probleem 
waar de burger zelf mede verantwoordelijk 
voor is. Dorpsbelangen Midlaren heeft de 
dorpsbewoners hier meerdere malen op 
gewezen (bv najaarsvergadering 17nov). 
Vraag is of de gemeente nog eenmaal de 
rommel kan ophalen om zo een nulmeting 
mogelijk te maken 

11 

12 

Bladbakken- er ¡s 
behoeft aan een 
bladbak aan de 
Tolhuisweg (nabij 
Kraaienbos) 

Tolhuisweg Bladbak In 2010 mogelijk?; 
daar smalle berm en 
losgestort in sloot op op 
weg kan terecht komen. 

Groen Op lijst 2010 

plaatsen Bewoners mogen zelf een bladbuit maken 
die door de gemeente wordt opgehaald 
(voorwaarde: bereikbaar voor vrachtwagen, 
alleen blad en voldoende gebruik). 

Versteviging 

kapotgereden 
bermen 

o.a. Kampen nvt Prioriteitenlijst wordt 
gemaakt vj 2010 

In de hele gemeente speelt dit probleem. 
Jaarlijks wordt (op prioriteit) een stuk in de 
gemeente gedaan. Financieel is het niet 
haalbaar alle (ruilverkavelings)wegen aan te 
pakken. 

13 

14 

15 

16 

17 

Onderhoud Duinweg Duinweg nvt nvt De staat van de Duinweg is voldoende. 
Indien gaten ontstaan kan men de 
gemeente bellen. Deze worden dan 
hersteld. 

Veeroosters fietspad 
Okkenveen 

Okkenveen nvt nvt 
Het veerooster is conform voorschriften. Bij 
het plaatsen is rekening gehouden met 
gebruik (er komen koeien/ hooglanders in 
het gebied) 

Onderhoud sloot bij 
weg Meerwijk 

Meerwijk 
(straat) 

Situatie bekijken/ 
onderhoud inplannen op 
lijst 

Groen 

Afbrokkelen asfalt Heiveen nvt Situatie voldoende. 

Water/berm bocht 
Tolhuisweg/ 
Schutsweg 

Tolhuisweg/ 
Schutsweg 

nvt nvt 
Er is voldoende ruimte op het kruispunt om 
de bocht op de weg te nemen. Geen 
maatregelen. 

Codering: 1- Uitvoering kcrte termyn 

2= Opnemen ín planning 2010 

3= Uitzoeken mogelijkheden, over 

Duinweg 

"Beroemde" Midlaarder 
Onze dorpsgenoot Pieter den Hengst heeft 
op 4 februari , 11 februari en 18 februari 
2010 meegedaan aan de quiz twee voor 
twaalf van de Vara. Hij deed mee samen met 
zijn (veel jongere) collega-archeologiestudent 
Michel de Jong. Na een spannende stri jd 
wonnen Pieter en Michel beide alle 3 rondes. 
Dit leverde de mannen een aardig bedrag op. 
Proficiat Heren 

Geboren op 5 februari aan de Duinweg: 
Rens Kamstra! 
Wij feliciteren Jildau en Sander met hun 
gezonde zoon die naar verluidt nu al van 
volgels houdt!! (komt dat even goed uit in 
een boswachtershuisü) 

15 
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Dorpsbelangen 

Notulen van de jaarvergadering van de 
vereniging Dorpsbelangen Midlaren op 
woensdag 16 maart 2010 in Paviljoen 
Meerzicht te Midlaren. (Concept) 

Aanwezig volgens presentielijst 41 leden. 

1. Opening 
Mark Pieter Bakker opent om 20:15 de vergadering en 
heet allen welkom. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Op 19 november 2009 hebben vertegenwoordigers van 
de gemeente en dorpsbelangen een aantal knelpunten 
in het dorp besproken en bezocht. Het officiële verslag 
hiervan is nu ontvangen; in het voorjaars-Kabinet zal 
hiervan een leesbare versie worden opgenomen. 

3. Notulen van de jaarvergadering van 22 april 
2009 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden, met 
dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld. Er 
zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van 
de notulen. 

4. 30-km zone in de bebouwde kom van Midlaren 
De gemeente Tynaarlo heeft als algemeen beleid om 
voor de bebouwde kom van de gehele gemeente - dus 
ook in Midlaren - 30 km zone's in te voeren. Deze 
snelheid zal niet worden afgedwongen door 
begeleidende maatregelen zoals drempels of 
wegversmallingen. Op de vraag van het bestuur of zal 
worden aangedrongen op een hoge prioriteit voor 
Midlaren, wordt door de vergadering met instemming 
gereageerd. Het bestuur zal dit aankaarten bij de 
gemeente. 

5. Voorstel voor voorzieningen op het sportveld 
Mede namens de ijsvereniging Midlaren en de 
sportveldcommissie heeft het bestuur aan de leden een 
plan voorgelegd voor enkele voorzieningen op het 
sportveld (zie kaartje op de uitnodiging en op de 
website). Het voorstel waarvoor op deze vergadering 
de goedkeuring van de leden wordt gevraagd is: 

Een houten gebouwtje met een binnenruimte van 
4 x 4 m en een afdak van 4 x 4 m 
Een basketbalveldje 
Een jeu-de-boules baan 

Over de financiering wordt nog geen besluit gevraagd. 
Als het overleg met de gemeente over subsidie is 
afgerond zal de financiële onderbouwing ter 
goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Tegen 
de plannen is door een deel van de omwonenden 

bezwaar gemaakt. Daarom is er overleg geweest 
tussen omwonenden en het bestuur, wat heeft geleid 
tot bijstelling van de plannen. Een aantal van de 
omwonenden heeft ook bij de gemeente een formeel 
bezwaarschrift tegen de bouwvergunning ingediend. 
De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften 
zal op korte termijn plaatsvinden. 
De voorzitter opent de discussie met te zeggen dat de 
communicatie over de plannen beter had gekund, er 
was echter tijdsdruk omdat het bestemmingsplan ging 
veranderen. Met de bezwaren van de omwonenden is 
rekening gehouden. Zo komt er een 'zware' 
beheerscommissie die (binnen haar vermogen) zal 
optreden als er zich problemen bij het gebouwtje 
voordoen. 
Dhr. Knottenbelt betwijfelt of er wel behoefte is bij de 
verenigingen aan een dergelijk gebouwtje. Het 
oorspronkelijke plan van de ijsvereniging voor een 
container was voldoende. Naar zijn mening zijn de 
conclusies uit het overleg met de omwonenden niet 
overgenomen. Mw. Verbrugge stelt dat het verslag van 
het overleg met de omwonenden niet correct is. Ook 
plaatst zij vraagtekens bij de contacten tussen het 
bestuur en het secretariaat van de Cie. 
Bezwaarschriften. Zij vraagt om nieuw overleg met de 
omwonenden. Dhr. Vinkenvleugel stelt de vraag of er 
wel gezorgd wordt voor continuïteit en vindt ook dat 
bij het huidige gebruik de voorzieningen niet nodig 
zijn. Een aantal aanwezigen vrezen voor 
geluidsoverlast en vandalisme en twijfelen ook aan de 
continuïteit van het gebruik en beheer. 
Dhr. v.d. Sterren zegt dat het sportveld er is om 
gebruikt te worden. Daar hoort wat geluid bij. Dhr. 
Lambéis stelt dat het sportveld er al heel lang is, wie 
daar gaat wonen weet dat. Dhr. Keizer zegt dat het 
sportveld er is voor het gehele dorp en dat de 
ijsvereniging ruimte nodig heeft. 
Mw. Kooiman denkt dat de beelden niet hoeven te 
kloppen met de werkelijkheid, we moeten niet bij 
voorbaat bang zijn dat er hangjongeren komen. Mw. 
Giebels vraagt of er tot nu toe overlast was. Diverse 
aanwezigen zeggen dat het belangrijk is dat er wat 
gebeurt ten behoeve van de dorpsgemeenschap en dat 
we blij moeten zijn dat mensen uit verschillende 
verenigingen zich hier voor inzetten. 
Er ontspint zich een discussie over nieuw overleg 
tussen omwonenden en het bestuur. Er moet dan een 
nieuw plan gemaakt worden. Het bestuur stelt dat er al 
uitgebreid is overlegd. Het huidige plan is al een 
compromis. De voorzieningen blijven beperkt, wel 
elektriciteit, maar geen toilet. Mocht aan dit laatste 
toch behoefte zijn dan wordt dat weer voorgelegd aan 
de ledenvergadering. Verder is ook de gemeente partij: 
wij kunnen wel van alles willen maar het nieuwe 
bestemmingsplan is erg strikt. 
De voorzitter brengt het ongewijzigde voorstel in 
stemming. Er zijn 25 stemmen voor de plannen en 7 
tegen, zodat het voorstel is aangenomen. 
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Vervolgens wordt er vanuit de vergadering een 
voorstel ingediend om te komen tot een nieuw 
gesprek tussen de omwonenden en het bestuur. Dit 
wordt aangenomen met 27 stemmen voor. De 
lopende procedures kunnen echter voortgang vinden. 
Het bestuur is bereid aan het gesprek deel te nemen. 
Marjan Kooiman zal het gesprek organiseren en 
leiden en de uitnodigingen verzorgen. 

6. Financiën 
Penningmeester Jan Jaap Hamming brengt 
mondeling verslag uit van de financiën over het 
afgelopen jaar. De vereniging staat er gezond voor. 
Het saldo is in 2009 toegenomen van € 1036 tot € 
1181. Voor sport- en spelvoorzieningen is er een 
reservering van € 2041. Uit de contributiecijfers 
blijkt dat 95% van de Midlaarders lid is. 
Volgens de kascontrôlecommissie zijn de boeken in 
orde zodat decharge aan de penningmeester wordt 
verleend. De voorzitter bedankt Marion den Hengst 
en Kee Scheper voor de kascontrole. Marion treedt 
uit de kascommissie en in haar plaats wordt Marian 
Boucher benoemd. 

7. Bestuursverkiezing 
Yvon Korringa treedt af als bestuurslid. Namens de 
vereniging wordt zij door de voorzitter bedankt voor 
haar inzet en krijgt als blijk van waardering het boek 
'cultuurhistorische atlas van Tynaarlo'. Als haar 
opvolger wordt bij acclamatie Agnes Boneschansker 
gekozen. 
Ook penningmeester Jan Jaap Hamming treedt af als 
bestuurslid en wordt door de voorzitter bedankt voor 
zijn inzet voor Midlaren en krijgt als blijk van 
waardering hetzelfde boek aangeboden. Voor hem is 
er nog geen opvolger, de voorzitter doet een beroep 
op de leden om zich voor een bestuursfunctie 
beschikbaar te stellen. 

8. Rondvraag 
Bouke Klaassen spreekt haar afschuw uit over het 
gebouw dat thans aan de rand van de es bij de 
Sprookjeshof verrijst. Iedereen is het met haar eens. 

9. Van Duinweg tot Beekdal 
Marian Boucher en Albert Heringa presenteren hun 
ideeën over het beheer van het gebied van het 
Noordlaarderbos, Vijftig Bunder, Westerlanden en 
het Wilde Veen. Eerst geven ze informatie over de 
gevolgen voor natuur en milieu van de aanleg van het 
fietspad naar het Okkenveen. Het blijkt dat vooral het 
dijkje richting noorden langs de rivier kwetsbaar is. 
Tot voor kort was het een erg stil gebied, nu komen 
er nogal eens mensen op bezoek. Voor het 
bovengenoemde gebied willen ze komen tot een 
streekplan dat gericht is op het verbeteren van de 
natuur- en cultuurwaarden. Een voorbeeld zou 
kunnen zijn dat de barrières tussen de verschillende 

natuurterreinen worden weggenomen, zodat dieren 
ongehinderd door het gebied kunnen trekken. Het plan 
zal worden ontwikkeld in overleg met zoveel mogelijk 
betrokkenen: bewoners, bezoekers, instellingen als 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De sprekers 
nodigen iedereen uit die dat wil om mee te doen. 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de sprekers voor hun mooie 
presentatie, dankt alle aanwezigen voor hun komst en 
sluit de vergadering om 10:30 uur. 

Sportveld 
Midlaren 

Container 
(vervalt) 

Te plaatsen y \ / , 
gebouwtje \/%. '** 

Pieter den Hengst, 
Secretaris Dorpsbelangen Midlaren. 

hoveniersbedrijf sants 
onderhoud,beplanting 
arjan sants 

midlaren 
schutsweg 46 
9475 pi 
050 4091512/0615443310 

arjansants@kpnplanet.nl 
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M'BOG 

OVERDUIN CASANDER 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366,9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 68, Telefax (050) 313 30 90 " 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overdulncasander.nl. 
.. •,:•;..->..;. 

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

Meerzicht l a 
9475 TA Midlaren 
ISP 050-4091446 

"^^C^^t^^c^Z^-

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

f3 
n 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Zuinigstraat 1 9479 PM Noord laren 

OSO - 4 0 9 5 9 1 8 
www.bouwbedr i j f rnh bakker, nl 

betrouwbaar in bouwen 

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

Hert Leegte 
De Tuinderij 
Tolhuisweg 2 3 
9 4 7 5 P D Midlaren 
0 5 0 - 4 0 9 2 0 8 8 
e-mail : 
IK Leegte@zoiuiet.nl 

Jlfpj 
De Tuinderij 

§» Tuinontwerp 
Aanleg 
Onderhoud 
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Landelijk open tuinen weekend, 26 en 27 juni. 

In Midlaren doen 2 tuinen mee aan dit landelijk 
georganiseerde evenement. 
De tuin van Gies en Margje Lamberts is beide 
dagen geopend van 10.00 - 17.00 uur. 

ä ä « 

De tuin van Dina Scheper doet alleen die 
zaterdag mee. Los van dit evenement heeft Dina 
de tuin ook opengesteld op zaterdag 19 juni. En 
verder is Dina altijd bereid op afspraak 
tuinbezoek te ontvangen. 
Fam. Lamberts Groningerstraat 45a en 
Dina Scheper, Esweg 48 beide in Midlaren 

Sport & spe l . We gaan weer los!! 

Het wordt hoog tijd dat we de 
batjes en rackets weer eens ter 
hand nemen en de ballen laten 
rollen. 
Het streven is om op donderdag 15 april voor 
het eerst weer de inloop te houden. 
Vanaf half acht is er altijd iemand van de 
sportvcldcommissie aanwezig met batjes, rackets 
en ballen om gezellig te gaan sporten! 
Het is natuurlijk nog even afhankelijk van het 

weer of het door kan gaan. 
Als je op de hoogte wilt blijven van de avonden 
kun je je mailadres doorgeven aan Jos Hogenbirk: 
joshogenbirkfgjhetnet.nl 

Volleybal toernooi 
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer strijden om 
de eer en de bokaal in het 
wijkenvolleybaltoernooi. 
Dit jaar houden we het op zaterdag 19 juni. Vanaf 
19 00 uur zijn de wedstrijden. De indeling wordt 
ter plekke bekend gemaakt. 
Aanmelding van de teams graag via de 
Wijkhoofden of anders rechtstreeks. De flyers 
komen in mei weer bij de Wijkhoofden in de bus. 
Als je geen team hebt 
maar wel mee wilt doen, ^^ws» 
meld je dan ook aan! ! ! ~«jÍ??P«t^ 

Spelletjesmiddag 
Zoals we de afgelopen 
twee jaar ook hebben 
gedaan organiseren we op de middag van het 
volleybaltoernooi weer een spelletjesmiddag voor 
de jeugd. 
Voor de allerkleinsten leuke spelletje en de water/ 
zeepglijbaan en voor de ouderen sportspelen met 
een eigen water/zeepglijbaan! 
Dus zet 19 juni vast in je 
agenda! ! 

Zuidlaardermarktloopü 
Het duurt nog even maar het 
leek ons een leuk idee om met 
iedereen die al hardloopt of 
het altijd al een keer van plan was om te 
beginnen, mee te doen aan de 
Zuidlaardermarktloop. In het voorjaar gaan we 
dan beginnen met heuse hardlooptraining. Eén 
keer per week gaan we samen trainen en daarnaast 
krijgt iedereen z'n eigen schema mee om 
tussendoor zelf te lopen! Dit alles natuurlijk 
verantwoord onder deskundige begeleiding. 
Ook kinderen kunnen zich opgeven want er is ook 
een kinderloop! 
Lijkt u dit het moment om te gaan starten met 
hardlopen dan kunt u zich opgeven bij Bert 
Leegte: b. leegtcfozonnet.nl 
Het tijdstip van de training kunnen we 
onderling afstemmen. ) 0 Q 

De sportveldcommissie. f 
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Interview Wim Peters. 
door Toon van der Hammen 

"Wat een haas meemaakt, dat 
maken wij ook mee." 

[ 
1» 

Drie jaar geleden toen hij een punt zette achter 
zijn werkzame leven, startte hij zijn opleiding 
aan de kunstacademie Minerva in Groningen. De 
interesse in beeldende kunst van Wim Peters 
dateert niet van vandaag of gisteren. "Bijna 50 
jaar terug, tijdens mijn militaire dienst, maakte ik 
decoraties op de pelotonskamers over de West 
side story, de musical die toen net aan zijn grote 
succes begon. Ik had daar tijd in overvloed en 
merkte dat ik het leuk vond om te doen. Tekenen 
is een manier van uitdrukken die me ligt. Dat is 

ook mee. Een voorbeeld: de mannetjeshazen 
laten door te knokken zien wat ze kunnen, maar 
het zijn de vrouwtjeshazen die de keuze maken. 
Wat me ook erg intrigeert is dat die dieren met 
zo weinig kunnen overleven." Dat brengt het 
gesprek terug bij zijn oerthema: de mens en de 
natuur. In een paar woorden schetst hij zijn kijk 
op de tegenstelling tussen beide. "Wij willen 
steeds meer. Om gelukkig te kunnen zijn, hebben 
wij wensen en verlangens. Maar daar gaan we zo 
ver in dat het ten koste gaat van de natuur. We 
zijn met zovelen en gaan tot het uiterste. Alles 
wordt geëxploiteerd tot de bodem van de aarde 
waarin we C02 wegstoppen. Toch ben ik geen 
pessimist, want ik geloof dat we de controverse 
nodig hebben om tot oplossingen te komen." 

• 

H%fefiMa¿&£¿&&ffJ» 

altijd zo gebleven." 
De haas en zijn akkers 
Op de vloer in zijn woonkamer heeft hij wat van 
zijn huidige werk neergelegd; zodat de redacteur 
van het Kabinet zelf kan kijken. Een afgezaagde 
perenboom met wilgentakken in een cirkel 
eronder, een vogel op een muur tegen de 
achtergrond van geboomte, een serie tekeningen 
waarop hazen in treffend goed gekozen poses in 
het landschap bewegen. Stuk voor stuk 
schilderijen en tekeningen met verbeeldings
kracht die qua stijl niet onder een noemer zijn te 
vangen maar wel een thema gemeen hebben: de 
wisselwerking tussen mens en natuur. Een van 
zijn tekeningen heet "De haas en zijn akkers" 
waarop de voormalige woning van Dinus en José 
Vos aan de Haasakkers is te zien. 
Tegenstelling 
Wim Peters is geen man van grote woorden en 
zegt bedachtzaam: "Ik laat het graag open. 
De dingen die ik maak laten ruimte voor ieders 
eigen beleving en zetten soms tot gedachten aan. 
Wat zo'n haas meemaakt, dat maken wij mensen 

Oude school 
Wim bewoont al meer dan twintig jaar de helft 
van de voormalige school aan de Tolhuisweg die 
tot eind jaren tachtig dienst heeft gedaan als 
basisschool voor de Midlaarder jeugd. "Ik ben 
geboren en getogen in de Betuwe bij de Linge. 
Ik geloof dat mensen die hun jeugd hebben 
doorgebracht op het platteland, daar later vaak 
naar teruggaan. Voor mij geldt dat in elk geval 
wel. De natuur, dat trekt me, al trekt de stad mij 
ook, maar dan juist vanwege de cultuur." Als om 
zijn eigen woorden te relativeren zegt hij er 
meteen bij dat hij net de dag tevoren, toen hij in 
de stad was, voor het eerst weer de merel hoorde 
fluiten. 
Dat de appel niet ver van de boom valt, 
illustreert ook zijn werkzame bestaan. Zo was 
Wim Peters ooit technisch tekenaar. "Tot ik zo'n 
jaar of dertig was, heb ik daarin les gegeven. 
Toen ben ik een studie gaan volgen waardoor ik 
kon gaan werken met jongeren met leer- en 
gedragsproblemen op een school voor 
individueel technisch onderwijs in Musselkanaal. 
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Volgende stap was dat ik jarenlang heb 
lesgegeven aan een HBO-opleiding. Dat was 
voor studenten die later ook weer aan het werk 
gingen met kinderen met leer- en 
gedragsproblemen." 
Goed gevuld 
Vanaf zijn dienstijd heeft Wim altijd zijn teken
en schildermateriaal bij de hand gehad. "Soms 
was het meer, dan weer wat minder, het was 
nooit weg." Met de avondopleiding die hij nu 
volgt, zijn z'n dagen goed gevuld. "Er zijn 
periodes dat ik ook andere dingen doe, maar 
door de bank genomen ben ik toch wel zo'n drie 
tot vier dagen per week hiermee bezig. Leuk is 
dat ik feed-back krijg op mijn werk van mensen 
die met hetzelfde bezig zijn, zowel van studenten 
als docenten. Wat ook aanspreekt is de ruime 

aandacht voor kunstgeschiedenis en 
kunstfilosofie. Dat boeit me." 
Er valt een korte stilte, waarna hij bijna 
mijmerend zegt: "Ach, het is mijn doen en mijn 
wezen, ik ben me er niet eens zo van bewust dat 
ik hier zoveel tijd aan besteed." 
Op de vraag ten slotte of hij zijn werk ook gaat 
exposeren, zegt Wim: ."Als mensen daar 
interesse in hebben en iets positiefs aan beleven, 
wil ik het graag laten zien." 
We houden u op de hoogte. 

Midlaren - Ostingersleben 
overeenkomsten - feest - een uitnodiging 

In het Kabinet van de herfst 2009 plaatsten we een 
stukje over de familie Bovenhuis uit Ostingersleben 
in Duitsland. Geert geboren en getogen Midlaarder, 
Rita, stadse uit Utrecht. Zij schreven daarin over de 
overeenkomsten tussen Midlaren en hun 
woonplaats Ostingersleben. Ook maakten ze al 
melding van het feit dat in 2010 hun woonplaats 
850 jaar bestaat. Ze schrijven daarover nu het 
volgende: 
In Ostingersleben gaan we dit vieren. Toen het 
dorp in de voormalige DDR lag was de geringste 
gebeurtenis aanleiding het glas te heffen. Dat is wel 
wat bedaard. Op 11, 12 en 13 juni gaan we er weer 
tegenaan met een scala aan activiteiten. Heeft 
Midlaren al drie boeken, Ostingersleben krijgt er 
dan ook een. Over de vroege historie, over de brand 
die in 1792 het dorp geheel verwoestte, over de 
overstroming en over het leven in Keizerrijk 
Weimar, Republiek , Derde Rijk en DDR. Twintig 
jaar geleden nog werd hier geschiedenis 
geschreven, hier vlak achter de grens, 'De Grens' 
bij Helmstedt. Op vier uur rijden van Midlaren. 
Maak het feest mee. Wij nodigen, privé en als lid 
van het feestkomité, de lezers van het Midlaarder 
Kabinet van harte uit. In ons gastenhuis bieden we 
voor die dagen gratis bed en verzorging. 

Geert & Rita Bovenhuis, Hinterdorfstrasse 27, 
39343 Ostingersleben, Duitsland 
t: +49 39052 986 475 
E mail: bagatellefoaol.nl 

Kijk op www.ot-ostingerslebcn.de. en 
ook op www.vanamerom.de/hinterdorf 
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Het sportveld toen. 

Hij woont al bijna 50 jaar in Midlaren en was 
jaren de meester van het schooltje. Albert Boes 
(77) vertelt over de historie van het sportveld: 
"Het is ontstaan in de jaren '50 bij de zand-
afgraving rond Midlaren en het was van de 
gemeente. Toen ik hier in 1962 kwam wonen was 
het veld er dus al. Met de kinderen van de school 
ging ik er regelmatig sporten: slagbal en 
gymnastiekoefeningen." Albert legt uit dat er ooit 
ook een korfbal-vereniging is geweest. "Maar dat 
was denk ik voor mijn tijd. Er waren in het dorp 
ook voelbal-enthousiasten. Een aantal jaren is er 
tenminste regelmatig gevoetbald op het terrein. 
Tegen Noordlaren bijvoorbeeld. En niet te 
vergeten de jaarlijkse grasbaanraces met motoren. 
De inmiddels ter ziele gegane vvv organiseerde 
dat luidruchtige spektakel." 
IJstent 

Net als nu werd het terrein elke winter onder 
water gezet voor de ijsclub. "Schaatsen, dat was 
toch de belangrijkste trekpleister. In die begin 
jaren was het nog een flinke toer om die hele 
vlakte vol te laten lopen. Eerst werd het water 
aangevoerd uit het Bollenveen en omdat dat niet 
genoeg was aangevuld uit het Heiveen. Dat ging 
moeizaam. Daarom is toen bronbemaling 
aangelegd. Daarbij werd water opgepompt uit de 
diepere onderlagen. Het kostte wel een maand 
voor de boel goed onder water stond. Nu komt het 
water alweer heel wat jaren uit het Zuidlaarder 
meer." 

Albert herinnert zich dat toen hij in het dorp 
kwam wonen een ijstent op het sportveld stond. 
"Dat was een oud noodlokaal van een school. Als 
het flink koud was en de schaatsen werden 
ondergebonden kon je jezelf daar warmen. Er 
brandde een kachel en je kon verversingen 
krijgen. Er is nog een film gemaakt van kinderen 
die aan het schaatsen waren en van de bouw van 
die ijstent. Later werd er ook oud papier in het 
gebouwtje opgeslagen en is het nog een tijdje 
gebruikt als jeugdsoos en door de toenmalige 
kampeervereniging "50 bunder" die het als 
kantine gebruikte voor gezellige activiteiten."Na 
een aantal jaren dat er geen ijs was, verkommerde 
het gebouw en kwam het roemloze einde. 
"Tijdens een stormachtige oudejaarsnacht ging 
het complete dak de lucht in en kwam op twee 
omliggende huizen terecht. Gelukkig dekte de 
verzekering de schade. De restanten van de tent 
verdwenen onder de sloophamer." 
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Raad het plaatje 

.Hebt u kunnen raden waar de foto 
uit het winterkabinet genomen is? 

jj Rubian en Niels Hamming hadden 
het goede antwoord de foto is 

gemaakt bij het huis van de fam. Darneviel 
Tolhuisweg 28. Ik wens u veel zoekplezier met het 
volgende winterse plaatje! Wilt u ook gaan voor 
de eeuwige roem,dan kunt u de oplossing in de bus 
doen aan de Groningerstraat. 47. 
Patty 

Hallo Midlaarder jeugd! 

De oplossing van de puzzel uit het winterkabinet 
is:Sneeuwbal.Niels Hamming had de oplossing 
helemaal goed. De intertoys bon is voor jou 
Niels,gefeliciteerd ermee, hij komt zo snel 
mogelijk naar je toe! In dit kabinet zitten dit keer 
paashazen verstopt, ze hebben allemaal een letter 
bij zich. Zoek ze op en maak met deze letters het 
goede woord. 
Veel plezier ermee gewenst, en de oplossing kan 
in de bus aan de Groningerstraat 47. 
Patty 

Groningerstraat. 

Arendjan en Ester Julius zijn 
opa en oma geworden van een 

kleinzoon Pepijn. 

Roelof Hollander is 60 jaar geworden. 

Van harte gefeliciteerd allemaal. 

Er wordt een nieuwe waterleiding aangelegd 
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Hut feCo TJPTJ" 
•XXx- ••"•••' --•••• 

Regis teraccountants 
Belastingadviseurs 

Bezoekadres 
Verlengde Hereweg 182 
Postadres 
Postbus 8088 
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 kunnen 
betekenen. 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detail — 
handel, zakelijke 
dienstverleners, ad
viesbureaus, indus
triële bedrijven, 
transporteurs, 
stichtingen, vereni
gingen en vrije 
beroepen. Van ge
renommeerde onder
nemer tot starter. 
Daarnaast zijn we 
organisaties in de 
non-profit sector en 
particulieren van 
dienst. 
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http://www.hutco.nl


(D 
O 

• j 

• — 

> 

O 

Ci) 

£ 
tt) 

o 
dû 

m 
û_ Tirm i 

Paviljoen 

De Bloemert 

MIDLAREN 

* * * & 

Op z'n paasbest! 
Wat is er feestelijker dan met de hele familie samen de paasdagen te 
vieren. Paviljoen de Bloemert organiseert dit jaar verschillende 
paasarrangementen. Op www.pavilioendebloemert.nl kunt u de menu's 
downloaden. 

Paasbrunch I e 

paasdag 

I In Paviljoen de Bloemert 
ontvangen wij u graag voor een 

uitgebreide paasbrunch op l s t e paasdag. U kunt genieten 
van diverse soorten ;warme broodjes, gerookte vissoorten, 
eiergerechten, verse fruitsalade en veel meer. De kinderen 
kunnen zich tijdens de brunch vermaken in de speelhoek. U 
bent van harte welkom vanaf 11.30 uur. De prijs van het 
brunchbuffet bedraagt € 19,50 per persoon. Kinderen t /m 5 
jaar eten gratis mee en kinderen van 6 t /m 12 jaar krijgen 
50% korting. 

Paasdiner 

Heeft u zin om tijdens de paasweekend culinair verwend te worden? Tijdens I e en 2e paasdag kunt U 
aanschuiven voor een uitgebreid paasdiner. U kunt kiezen uit een drie - of viergangen menu. De prijs 
van het driegangen diner bedraagt e 24,75 per persoon en het viergangen diner € 29,50 per persoon. 
Kinderen t / m 5 jaar eten gratis mee en kinderen van 6 t /m 12 jaar krijgen 50% kort ing. 

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.paviljoendebloemert.nl. 

Bel 050-4093548 
of 050-4091261 om te 
reserveren of stuur een 
email naar 
midlaren@hethotel.nl ¡^«^.^»Xjt.'y't' 

i 

RITINIMARA 
HCI&S KÜtt •-•••" bWw 

Brinkhotel Zuidlaren 
Hotel H oogeveen 
Paviljoen De Bloemert 

Postbus 129 
9470 AC Zuidlaren 

http://www.pavilioendebloemert.nl
http://www.paviljoendebloemert.nl
mailto:midlaren@hethotel.nl

