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SLAGERIJ G.E KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

rol pens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boerenleverworst 
droge metworst 
droge boerenham (schenk) 
nagelhout (op t>«»t*iiing) 

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON: 05905-1553 

\J 
KWEKERIJ 

ROELFZEMA 
Groningerstraat 36 

Telefoon 05905-1818 

títpsrowsaste 

NcKi iMn «« 

verhuur un verloop van 

zeil-roei-molof bolen-
Irano's-lrailers-
b.b. motoren etc. 

voor a l le tuinaanleg, 
plante^zaden, 

bomen, heesters enz. 

MEERZICHT 
^ TEL 05905-1446 . ^ 

Cfrf. MIDLAREN sX/ 



DORPSFEEST 
Op maandag 23 november vond in cafe de 
Plankensloot een bespreking plaats van de 
dorpsfeestcommissie met de wijkhoofden. 
De feestcommissie wilde graag op de hoogte 
gebracht worden van de ideeën die er in de 
verschillende wijken leven. 
Een stroom van voorstellen werd door de 
verschillende wijkhoofden op tafel gelegd. 
Over een ding werd men het wel eens, een optocht 
zag de meerderheid niet zitten. 
Wel kwamen diverse andere leuke suggesties naar 
voren; vliegeren - iedere wijk zorgt voor een act 
van ongeveer 10 min. op het avondfeest - kinderen 
van 12-16 jaar verzorgen een jeugdcircus -
gecostumeerde voetbalwedstrijd - gezellige 
aankleding van het sportveld - ganzebordspel door 
het gehele dorp -
koffieconcert(prommenadeconcert?) door eigen 
midlaarder musici. Wie slaat de trom...-
zeskamp - hondenshow van niet rashonden -
Optocht van vreemde vehicles- Lawaaioptocht 
detect ivespel door het hele dorp-
op het eind van de middag gezamelijke maaltijd, 
iedere wijk verzorgt een onderdeel ( wat zou u 
denken van de volgende uitwerking van dit idee: 
b.v. Haasakkers-chineesrestaurant, Heiveen-
pizzeria, Duinweg- grauwe erwten met spektent, 
Tolhuisweg- bierstube, Plankensloot-visrestaurant 
Groningerstraat-balkan, Schutsweg-Haute Cuisine... 
en fantaseer maar door, u kunt Henk Molenberg om 
raad vragen.) 
Uit bovenstaande kan u zien dat het dorpsfeest 
leeft bij de mensen. Heeft u nog een idee, laat 
het weten aan het bestuur ! 

BEZORGING ,T KABINET 
Enkele mensen hebben het eerste nummer van het 
Kabinet nietontvangen. Jammer, maar mocht dit weer 
gebeuren laat het ons dan even tijdig weten bij 
een van de redactieleden. 



MIDLAREN 
HET VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST deel 2 

Zo tot en om de eeuwwisseling ging alles nog kalm 
en bedaard. Het vervoer ging rustig met paard en 
wagen. Met de "bodewagens" ging de vracht naar 
Groningen en Assen. Maar er was nog een andere 
vorm van vrachtvervoer, n-1. de stoomboot van 
Bakker en v.d.Molen. Dezen hadden een veerdienst 
Zuidlaren - Groningen v.v. 
Het rijwiel zag men ook steeds meer op de wegen 
rond Zuidlaren verschijnen. In 1915 werd 
paardetram die een lijndienst Groningen -
Zuidlaren onderhield, opgeheven. Het werd in die 
jaren drukker bij de Midlaarder tol. De 
crèmekleurige autobussen van Buiskool en de 
grijsgroene van de Roland passeeerden regelmatig 
de tol. Dit waren de pioniers van de hedendaagse 
lijndiensten van de Gado. In 1916 brandde de 
Bloemert geheel af. In onze jeugd speelden wij op 
de ruines. Ik herinner mij nog het stookhok wat er 
nog stond. De kettingbrug en de grot. 
In 1922 vond er weer eer ramp plaats in Midlaren, 
want de 01iemolen(die stond bij de Plankensloot) 
vloog in de brand. En die wou branden ! 
De resten die overbleven sleepten wij als jeugd 
nog naar de "paasbult". 
In de mooie zomers, op de warme zomerse dagen,als 
de temperaturen naar de 30 c. stegen, dan gingen 
wij fijn zwemmen in het zwembad "de Hunze" ,dat 
was gelegen, waar nu restaurant Meerzicht is. Wij 
hadden wel veel last van bloedzuigers... 

Het landgoed "Meerwijck" floreerde goed in die 
tijd onder leiding van tuinman Romijn die woonde, 
waar tegenwoordig de familie Molenaar woont. Het 
was een heerlijk, en de rust ademde je tegemoet. 
Ik zie nog de kassen van de kwekerij voor me, en 
dan het mooie lommerrijke oeverbos, en de 
glanzende, met houtolie vers gelakte boten met die 
bekende geur.Maar ook hieraan kwam een einde. 
Veel aandelen en rechten werden verhandeld, en 
Meerwijck kreeg een andere bestemming- Het werd 
een natuurbad. Het zwembad de Hunze werd gesloten. 



Veel ouderen hebben niet zulke beste herinneringen 
aan de dertiger jaren. Er was toen veel armoede. 
"Het wemelde hier in die jaren ook van de bakkers 
en de kruideniers, en niet te vergeten de 
petroleumventers." 
De kruideniers; Geert Luikens, Harmannus Rutgers 
en bakker v.d. Molen. 
Maar daarover een volgende keer meer. 
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R E K L A M E 

7 E R K T E K E N B U R O 

Jhi 

borqweg 34 - 9616 tj scharmer 
telefoon 05904-2340 

HUIS mflKELñRRDIJ 
BEDRIJFSHUISVESTING 

VERGADERING 
Jaarvergadering van VVV Midlaren op maandag 25 jan 
a.s. in Café Plankensloot. Aanvang 8 uur. 
Na afloop gratis bingo met enkele interessante prij
zen. Aller opkomst gewenst. 

KAARTEN 
Klaverjasv/edstrijd op 30 dec. a . s . om v ieesp r i j zen . 
b i j Café Plankensloot. Vrije deelname. Aanv. 8 uur. 
Organisat ie: VVV Midlaren. 



OHmk&m • £&WA4¿ speelgoed 
Stationsweg 15g, 9471 GJ Zuidlaren, tel. 4989 

Het speelgoed uit je mooiste droom, 
vindt je bij de speelboom. 

fflä&&®m®s$ 
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JAN KLAASS. HAMMING 
drogist 

DROGISTERIJ 

Stationsweg 24 - 9471 GR Zuidlaren 

DROGISTERIJ-PARFUMERIE 
FOTO QUELLE 
HOMEOPATHIE 
KRUIDEN 
CHEMICALIËN 



Vereniging van Dorpsbelangen van Midlaren 

Op de laatst gehouden jaarvergadering van 7 april j.l. vonden een 
2-tal bestuurswisselingen plaats. De heren Van Wijck en Schuiling 
traden af en als nieuwe bestuursleden kwamen de heren D.Vos en 
T.Meisner hiervoor in de plaats. We hopen in hun goede bestuurs
leden te hebben. 

Alvorens naar de uitslag van de enquête van de verkeersbelemmerende 
maatregelen aan de Tolhuisweg te kijken willen we graag een mis
verstand uit de weg ruimen. Het is nl. niet zo, zoals in de krant 
vermeld werd, dat wij als Vereniging van Dorpsbelangen een bezwaar
schrift tegen de verbouwing van de Veenhorst zouden hebben ingediend. 

De enquête 

Behalve een paar onvolkomenheden zoals het te laat ophalen van een 
paar enquête-formulieren zijn we heel blij en tevreden met de be
reidheid om aan deze enquête mee te werken. Nogmaals onze hartelijke 
dank daarvoor. 
Zoals u de uitslag nu ziet heb ik gemakshalve alle nee stemmen van 
vraag 2 buiten beschouwing gelaten daar zij niet regelmatig gebruik 
van deze weg maken. 
De cijfers met een streepje er onder is de uitslag van de algehele 
euquête. De overige van alleen aanwonenden 
Vraag 7 is ook zeer goed ingevuld, alleen zou het te ver voeren om 
alle opmerkingen hier te noteren. 
We zullen ze in het gesprek met de gemeente zeker meenemen. 

1. Woont u aan de Tolhuisweg tussen Heiveen en 
- Schutsweg? 

2. Maakt u regelmatig gebruik van de weg? 
Zo ja, fiets/auto/landbouw verkeer 

3. Vindt u dat er nu minder hard gereden wordt? 

4. Vindt u de situatie nu veiliger dan voor de 
maatregel? 

5. Ondervindt u hinder van de obstakels? 

6. Moeten ze blijven? 

7. Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties? 

Hoogachtend, 

N.Loeröp 
Secretaris 

ja/nee 

28 5J. 
28 
ja/nee 

61 ±8 
28 

ja/nee 

20 
6 

ja/nee 

16 
8 

ja/nee 

29 
9 

38 

43 
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22 

18 

18 

ja/nee 

17 39 
11 16 



K.M.T.P. afdeling Zuidlaren, Annen en Vries. 

Als secretaresse van de K.M.T.P. (Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde) ben ik benaderd met de vraag een artikeltje te willen schrijven voor het 
Midlaarder Kabinet. 

De K.M.T.P. afd. Zuidlaren, Annen en Vries hoopt het komende seizoen haar 20-jarig 
bestaan te vieren. Het bestuur organiseert maandelijks bijeenkomsten en nodigt 
voor die avonden diverse sprekers uit; altijd natuur- en groenliefhebbers. 
Ook worden aparte bloemschikcursussen gegeven onder deskundige leiding. (Voor 
beginners en gevorderden.) 
Tuinkeuringen worden in het voor- en najaar gehouden. Enkele tuinen uit Midlaren 
zijn al eens in de prijzen gevallen! 
Wij hebben nog maar weinig leden uit Midlaren, terwijl het een feit is, dat bijna alle 
Midlaarders een groente- of siertuin hebben. Dus neemt u notitie van het volgende 
programma. En geheel vrijblijvend kunt u de sfeer eens komen proeven. 
Zeker doen!! 

Maandag 21 dec: Kerststukjes maken met feestelijk 
programma. 

Dinsdag 19 jan: Dhr. G.Pit uit Beilen: 
"Bezienswaardigheden in Drenthe". 

Maandag 22 febr: Dhr. S.G.Rienks uit Eelde: 
'Territorium, terreinkeuze en zang bij 
vogels". 

Zaterdag 12 en 19 mrt: Snoeicursus. 
Maandag 28 mrt: Dhr. R.Hoekstra uit Veenhuizen: 

"Fochteloerveen". 
Vrijdag 22 april: Viering 20-jaar K.M.T.P. afd.Zuid laren, 

Vries en Annen. 

Ook maken we jaarlijks een excursie. Zo zijn we bijvoorbeeld naar de Floriade 
geweest, naarde rododendrontuinen in Westerstede, naar kwekerij Stam inOchten 
en hebben we diverse kastelen met de daarbij behorende tuinen bezocht. 

Wat kost het om lid te worden van de K.M.T.P.? 
f 59,50 Per jaar. U ontvangt dan maandelijks het blad "Groei en Bloei", met heel veel 
schitterende artikelen en diverse tips voorde sier- en groentetuin. Als u interesse 
heeft, kunt u eventueel enkele "Groei en Bloei" maandbladen ter inzage bij mij 
verkrijgen. Als belangstellende of als lid bent u welkom op een van onze 
maandelijkse bijeenkomsten, om 20.00 uur in zaal Weite, Stationsweg 10 te 
Zuidlaren. 

M.Lamberts- Vonk 
Groningerstraat 27 
9475 PA Midlaren 



HUUR N CARMAN 
Hetisgemakkeli¡ker en goedkoper dan u denkt. 

4 persoons caravan 

450 eek 
CARAVANS 
VIADUCT ZUIDLAREN B.V. 
Verlengde stationsweg 7 
9477 PJ Zuidlaren 
Telefoon: 5905 - 3320 

NIEUWE 4 PERS. CARAVANS 
4 5 0 , - per week 
i nel. gasfles, voortent, 220 
volt snoer en 
all-riskverzekering. 

Beginnende P I A N O - L E E R L I N G E N 
waarvoor ouders aarzelen dadelijk een 
definitieve piano aan te schaffen, kunnen 
gedurende één lesjaar de beschikking 
over een piano krijgen. 

Brochure met voorwaarden wordt u 
op aanvrage toegezonden door: 

9711 GA Groningen - Hereplein 1 - Tel. 050-128858 

8911 BK Leeuwarden - Pr. Hendrikstraat 10 - Tel. 058-129750 



De moderne behandeling van huisdieren 

Door Janny Vlot 

Sinds enkele maanden heeft Zuidlaren er een dierenarts bij: 
Mevrouw Drs. Lies Schuitemaker 
Esweg 19, telefoon 5762. 
Spreekuur: elke woensdag van 13- 14 uuren's avonds van 7-8 uur. 

In 1986 ging zij aan de slag als dierenarts, die met acupunctuur behandelt. Tevens 
homeopatía, menualtherapie, enzymentherapie, behandeling met 
voedingssupplementen en er wordt aandacht aan het dieet van het dier besteed. 
In augustus heeft zij haar praktijk uitgebreid. Ook de normale reguliere 
diergeneeskunde heeft zij hierin gepast. 
Het is in Nederland een totaal nieuwe vorm van diergeneeskunde. 
Eerst wil ik u iets over acupunctuur bij dieren vertellen. 

Behandeling met acupunctuur. 
De laatste jaren is er steeds meer belangstelling gekomen voor acupunctuur; ook 
voor acupunctuur bij dieren geldt dat. 
Wat is acupunctuur? 
Acupunctuur vindt zijn herkomst in China en wordt al sinds ongeveer 2800 jaar voor 
Christus toegepast. 
(Acus=naald); pungere= steken). Deze geneeswijze heeft een geheel eigen 
filosofie. Hierin zijn yin en yang twee manifestaties van de levensenergie Tchi. Het 
yin-yang symbool: Yin is zwart en yang is wit. 
Ze zijn eikaars tegenpolen, maar ze hebben elkaar ook nodig en vullen elkaar aan. 
De energiebanen, waarlangs de energie stroomt, worden meridianen genoemd. 
Hierop zijn de acupunctuurpunten gelegen. 
Gebruikmakend van de Chinese filosofie worden de acupunctuurpunten gekozen, 
waarin de naalden gestoken worden. Het doel is om de doorstroming van de 
energie te bevorderen of een energieblokkade op te heffen, zoals bv. bij littekens. 
Zeer belangrijk wordt geacht het zieke dier in zijn geheel te benaderen. 
Zijn ziekte wordt beschouwd als een uitingsvorm van de algehele lichaamstoestand. 
Het lichaam is energetisch gezien uit evenwicht. 
Met acupunctuur kan men deze energetische balans weer herstellen. 

Waarvoor is acupunctuur geschikt 
Het betreffen vaak chronische klachten van verschillende aard. Ze zijn 
langzamerhand ontstaan en verergeren. 
* Pijn 
* Bewegingsproblemen, zoals: 

* chronische gewrichtsaandoeningen, bv. HD. 
* verlammingen, bv. teckelhernia. 
* spierproblemen 

* Epilepsie 
* Chronische organische klachten, 

zoals darm-, ademshalings- en gynaecologische problemen. 



* Analgesie 
= het gevoelloos maken van een bepaald gebied voor het verrichten van een 

operatie. 
De dieren krijgen vaak een algehele oppeppper. 
Ze worden actiever en vrolijker. 

Hoe werkt acupunctuur? 
Wij, in het westen, proberen een wetenschappelijke verklaring voor deze 
geneeswijze te vinden. Geheel opgehelderd is zij nog niet. Er zijn ook meerdere 
theorieën. 

Het is aangetoond dat je na acupunctuur een verhoogd gehalte aan endorphinen in 
het bloed verkrijgt. Het zijn stoffen, die de werking van morfine nabootsen. Morfine is 
pijnstilled en bovendien geeft het een prettig gevoel. 
Ook heeft acupunctuur effect op de spierstofwisseling. Het kan een spier tot 
ontspanning brengen. Daardoor zal de doorbloeding verbeteren, en zo ook de 
voeding van dat gebied. Verkrampte spieren ontstaan bij bv. chronische 
gewrichtsklachten. Zo kan acupunctuur de vicieuze cirkel van 'alleen maar erger 
worden' doorbreken. Eerst laten stoppen en daarna proberen deze in opgaande lijn 
te brengen. 

Hoe kunnen de acupunctuurpunten gestimuleerd worden? 
Dat kan op verschillende manieren gedaan worden: 
- doordruk (acupressuur) 
- door naalden (acupunctuur) 
- door acu-injectie (het inspuiten van NaC1 

0,9% of vit. B12 in het AP-punt) 
- doorelectrischestroomstootjes 

(electro-acupunctuur) 
- door laserstralen. 

In de diergeneeskunde wordt het meest gebruik gemaakt van naalden, acu-
injectie en electro-acupunctuur. De laser-acupunctuur is in opgang. 
Het wordt niet gevoeld en de behandelingduur is veel korter. Het haar 
bemoeilijkt het directe contact met de huid en geeft daardoor een nadeel. 

Hoe gaat een behandeling in zijn werk? 
Het kost het dier en zijn baas wel wat inzet en geduld. Eerst worden de 
acupunctuurpunten opgezocht en de naalden erin gestoken. 
De punten kun je met behulp van een puntzoekef (= een electrische 
weerstandsmeter) vinden doordat ze een lagere electrische weerstand t.o.v. 
hun omgeving hebben. Bovendien liggen de meeste punten op zeer goed 
herkenbare plaatsen bv. bij bepaalde botuiteinden of plooien. 

Het verloop van een aantal meridianen in de hond. 

De meeste punten zijn niet pijnlijk. Dit is ook afhankelijk van de mate van 
ontspanning van het dier. Als alle naalden op hun plaats zitten, moet het dier 
15-20 minuten blijven staan of liggen. De totale behandeling neemt dus zo'n 
30-45 minuten in beslag. Af en toe worden de naalden gestimuleerd. Er wordt 
geprobeerd een Teh Chi opte wekken. Dit is een energiestroomstootje 
vanuit het acupunctuur in het verloop van de miridiaan. De praktijk leert dat 
de dieren het gelaten ondergaan. Het aantal keren van behandelen is moeilijk 
te voorspellen. 



Het is o.a. afhankelijk van het stadium van het ziekteproces. Als er na drie 
keren behandelen (met èèn week tussenruimte) geen verbetering optreedt, 
kan men de behandeling veranderen. Soms gaat de verbetering zeer 
langzaam. Daarom moet men de patiènt vaak een langere tijd de kans geven. 

Dit was even het technische gedeelte, hetwelk u nu hopelijk een beetje 
duidelijk is geworden. 
Daarnaast besteedt mevrouw Lies Schuitemaker in haar vak veel aandacht 
aan voeding, verzorging en huisvesting van huisdieren. 
Juist in deze tijd ontstaan veel ziekten door slechte voeding, waarin veel 
giftige stoffen zitten. 
"Daar is ¡ets aan te doen met toediening van mineralen en vitaminen", aldus 
mevrouw Schuitemaker. 
"De diergeneeskunde moet meer oog krijgen voor alternatieve geneeswijzen. 
Steeds meer medicijnen zijn er nodig om dieren te genezen. Het lichaam 
wordt nl. meer en meer resistent voor medicijnen". 
Mijn eigen ervaring met mevrouw Lies Schuitemake is nu bijna een jaar 
geleden. Dat was vorig jaar tijdens de Zuidlaardermarkt. Tot onze schrik 
zagen we, dat onze hond, een 10 jarige Bouvier, geen stap meer kon lopen. 
Wat we ook probeerden, hij kon niet op zijn poten staan. 
Het toeval wilde dat we net een artikel over Lies Schuitemaker gelezen 
hadden. Ze woonde destijds nog in Veendam en pionierde het hele land door. 
Wij belden haar en in de loop van de dag kwam ze bij ons thuis. 
Ze stelde de hond op zijn gemak, vervolgens legde ze hem op de linker zij en 
stak ongeveer zo'n 20 naalden in acupunctuurpunten op bepaalde meridianen 
van de hond. 
Na verloop van 15 à 20 minuten haalde ze de naalden er weer uit. Ze 
activeerde de hond op te staan, moeizaam waggelde hij naar buiten om zijn 
iang-ingehouden plas te lozen. 
Het leek wel een waterval. 

Vervolgens behandelde mevrouw Schuitemaker de rechter zij en wij konden 
onze ogen niet geloven: De bouvier wandelde, zonder te kreupelen, herboren 
naar buitenl Een enzymrijk ondersteuningspreparaat voor de conditionele 
opbouw moest de behandeling compleet maken. 
Het bezoek aan huis kost f 60,- (exclusief het preparaat). Behandeling bij 
de dierenarts aan huis kost f 40,-. 
De vorige week is de behandeling bij onze bouvier weer herhaald, hij begon 
weer wat moeilijker te lopen. 
Persoonlijk ben ik erg enthousiast en kan iedereen met dergelijke klachten bij 
hun hond, deze behandeling aanraden. 

De kennis is mevrouw Lies Schuitemaker ook niet. zó maar "aan komen 
waaien". 
In Utrecht had ze haar opleiding voor diergeneeskunde aan de faculteit 
aldaar. 
Daarnaast studeerde ze humane acupunctuur, (= acupunctuur voor mensen) 
in Eindhoven. 
In Wenen aan het Ludwig-Bolzman-Institut fun akupunktur. 
Vervolgens kreeg ze les van een Oostenrijkse dierenarts, die voornamelijk 
grote dieren als koeien en paarden behandelt. 

We verwelkomen haar en wensen haar veel sukses! 



RAUWKOST #¡^%j RESTAURANT 

Café-Restaurant „DE HUNEBEDDEN" 

JAN KREMER - Midlaren 
Tel. 05905 - 1462 

UNIEK IN NEDERLAND 

^ mv® 

^ 

Kerkstraat 17 - Haren - Tel.050-345131 

GRAALMAN b.v. 
interieurverzorging 

Meubelen - meubel- en woningstoffering 
vloerenbedrijf - zonwering - parket 
Rijksstraatweg 204 , 9752 BR Haren 

Tel. 050-345131/345130 
Oosterse tapijten - antiek-verkoop 

en restauraties. 
* f e 



DORPSFEESTCOMMISSIE MIDLAREN 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
bestuurslid 
bastuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
Bank. : Rabobank 

Jan Moesker 
Ity Hoving 
Albert Boes 
Ge Kroon 
Jan Loman 
Jan Nijhof 
vacant ] 

Zuidlaren, rek.no. 

tel 2975 
3714 
1963 
2230 
4338 
5541 

3 760.54-832 
tnv.Dorpsfeest Midlaren . 

Uigave van ,t kabinet is in principe gratis bij 
verzending per post f.10.00- porto/adm.kosten 
per jaar bij vooruitbetaling te voldoen. 

Redact ie 

Lay Out 

Wijkhoofden; 

Albert Boes 
Jan Klaass.Hamming 
Jan Loman 
Annet Arends 
Jan Nijhof 

Duinweg 
Heihazen 
Tolhuiswl 
Tolhuisw2 
Schutsweg 
Huttenweg 
Gron.str. 
Brinkje 
Plankensl. 
Meerzicht 
Emigranten 

tel Jose Vos 
Ph.Boucher 
Andries Haayer 
Geert Bruins 
Jan Moesker 
Piet Kanon 
Ningo Venema 
Willen Schans 
Lammy Korringa 
De Boer' 
Jan Harms 

352 7 
2837 
3558 
4309 
2975 
2359 
4466 
1967 
1546 
4350 
1467 

http://rek.no


FAVORIETE FEESTHAPJES 

KRUIDENBALLETJES 

Voor 10 balletjes 
- 5 aardappelen, zout 
-40 g boter 
-1 ui, 1 teentje knoflook 
- handvol peterselie, 
bieslook en blaadjes tijm 

- peper, nootmuskaaT 
- bloem, 1 eiwit, paneermeel 
Schil de aardappelen en kook 
ze gaa r met wat zout. Pureer 
ze met de helft van de boter. 
Snipper de ui en de knoflook 
fíjn en fruit beide glazig in de 
rest van de boter. Meng ze sa
men met de fijngehakte tuin-
kruiden door de puree en 
breng hem op smaak met pe
per, zout en nootmuskaat. Laat 
hem volledig afkoelen en vorm 
er balletjes uit. Rol ze achter
eenvolgens door bloem, losge-
klopt eiwit en paneermeel. Bak 
ze goudbruin in hete frituuro-
lie. 

SOESJES MET 

BANKETBAKKERSROOM 
Voor 10 soesjes 

V, l volle melk 
V, vanillestokje 

-4 eidooiers 
-100 g kristalsuiker 

Breng de melk aan de kook 
m e t he t ui tgeschraapt vanille
stokje en laat ze 20 minuten 
zachtjes trekken. Roer onder
tussen de eidooiers wit met de 
suiker en meng er, onder 
voortdurend kloppen de ko
kende melk door. Doe alles 
w e e r in de pan en laat de 

' c r è m e al roerend indikken op 
een heel zacht vuur of „au 
bain-marie". Als hij de gewen
s te dikte heeft, blijven kloppen 
tot de c rème is afgekoeld. 
Maak een opening aan de zij
kant van de soesjes en vul ze 
op m e t de banketbakkersroom. 
Glaceer ze met chocolade
en/of mokkaglazuur. 

G E V U L D E 

PAPRIKABOOTJES 

Voor 8 bootjes 
- 2 groene paprika's 
- 1 bakje roomkwark 

(Chanteneige) 
-1 bosje bieslook 

Snij de paprika's in de lengte 
middendoor en verwijder de 
zaadjes en zaadlijstjes. Hak de 
bieslook fijn en roer hem door 
de k w a r k Vul de paprikahelf
ten e rmee op en snijd ze tel
kens in 4 spietjes. 

SELDER! JBOOTJES 

Voor 10 bootjes 
- 1 blikje tonijn natuüF 
- 1 hard ei 
• J fcieine ui 

-'A appel 
- 2 eetlepels mayonaise 
-1 eetlepel tomatenketchup 
- cayennepeper ' 
- stoof selderij, ~~ 
-1 rode paprika 

Laat de tonijn uitlekken en 
prak hem fijn samen met het 
ei. Pel de ui en hak hem heel 
fijn. Schil de appel en rasp 
hem fijn. Roer beide samen 
met wat mayonaise en ket
chup door het mengsel tot j e 
een smeerbare pasta krijgt. 
Breng pikant op smaak met 
cayennepeper. Spuit de tonijn
pasta in 10 cm lange selderij-
stukjes en garneer ze met een 
reepje rode paprika. 
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Heine Teenólra 

Join Harurinoja . 

flnke Hanninqa 

Peo M h Groó . __ 

ôenjomin Udjerind 
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MIDLAARDER VERENIGINGEN 

Vrouwenvereniging Midlaren 
Secr. Mevr. Oolders 
Bovendiepen 5 Zuidlaren 
tel 1111 

Toneelvereniging TOMI 
Secr. Conny de Leeuw 
Esweg 9 Zuidlaren 
tel 4774 

Ver.Dorpsbe1angen 
Secr. N.Loeröp 
Tolhuisweg 30 Midlaren 
tel 2094 

Vereniging van Volksvermaken 
Secr. R.Hollander 
Groningerstraat 50 Midlaren 
tel 2031 

IJsclub Midlaren 
Secr. Joke de Groot 
Meerzicht 1 A Midlaren 
tel 1446 

Jachtveld Midlaren 
Secr. S.J.v.d. Helm 
Esweg 50 Midlaren 
tel 2969 



De 
best verzorgde 
vakanties 
beginnen bij 
de Rabo nk! 

vakantiewensen 



VOORLOPIGE WIJKTNDELING bij het DORPSFEEST op 16 JUI.I 1988 

DUINWEG 

Vos 
Frijtera 
Hermelink 
Kuipers 
Blauboer 
Govers 
Kymmel 
Schoenmaker 
Roukema 
S aan 
Wessals 
Loeröp 
Loeröp 

Swart 
V/d Sterren 
Meisner 

HEIHAZEN 

Van Burg 
Boucher 
Tinge 
De Swart 
Heringa 
Otto 
Hamming 
Lokhorst 
Kooiman 
Heerhof 

TOLHUTSWEG TT 

Oosting 
De Boer 
Pijper 
Staats 
Hes 
Bruins 
Hartman' 
Davids 
Van Hoort 
Feenstra 
Zweerts de Jong 
Miehuis 
Aalders 
Kolkman 

Wolters 
Wolters 
Lokhorst 

T0T.HUTSWE1 T 

Sant s 
Arends 
Peters 

Wierenga 
Medema 
Stadens 
Meijering 
Haaijer 
Kroner 
Sinnema 
Aeilkema 
Sijbring 
Boes 
Vrijen 
Nijman 
Darneviel 
Gros 
De With 
Vlot 

SCHUTSWEG 

Schaap 
Sliedrecht 
Davids 
Hahn 
Boersma 
Tim 
Ellens 
Spiegelaar 
Kruims 
Huis 
Klaver 
Everts 
Moesker 

HUTTEfflVEG 

Prevort 
Bakker 
Goulmy 
Schimmer 
Van Ellen 
Kanon 
Oosterveld 

GRONTNOERSTO. 

Van Doesen 
Hovius 
Schuiling 
Gaastra 
Heller 
Molenaar 
Menkema 
Koers 
Schuiling 
Hamrainga 
Hollander 
Kruims 

Juistenga 
Steenhuis 
Hamminga 
Koekkoek 
Van der Veen 
Venema 
Julius 

't BRT1WJE 

Meisner 
Loman 
Scheper 
Van der Keim 
Van der Helm 
Scheper 
Bakker 
Schans 
Hovenka.mo 
Stel 
Kremer 
Van der Zwaag 
Lamberts 
Hospes 

PT,ANK5MST.nOT 

Van Wijck 
Brink 
Schriever 
Korringa 
Bos-Vulder 
Roelfzema 
Holtman 

Hofstede 
Bruins 
Halma 
Van de Pauvort 
üaayer 
Hoving 

'IE ER ZICHT 

De Boer 
De Groot 
Bos 
Mijhof 
Pepoelhof 

t)î -.ri/v>j,qT.ô Tf verv. ) 
ranon 
Oroeneveld 
''ellens 
Graalman 

E"-GRA WTE" 



S - s 

ecreatie centrum 
DE BLOEMERT" 

Midlaren 
» 



De zin van het ¡agen 
Een gezonde èn gevarieerde wildstand 

Van oorsprong is de mens een jager. Hij moest jagen om te kunnen eten en om zich te kunnen 
kleden. Tegenwoordig is die noodzaak niet meer aanwezig. Onze eerste levensbehoelten kopen we In 
supermarkt en buurtwlnkel waar de artikelen in dikke rijen slaan opgesteld. 
Toch wordt er over de gehele wereld nog gejaagd. Ook in Nederland. En hoewel de eerdergenoemde 
noodzaak al lang niet meer aanwezig is. blijft do jacht gewenst. Namelijk als middel om de launa Ie 
beheren, maar ook om (hoe vreemd dat op hol eerste gehoor ook klinkt) de wildstand gezond èn ¡n 
stand te houden. Uileraard wordt er eveneens gejaagd om de liefhebber van wildbraad van dienst Ie 
zijn. Maar dit is eerder een uitvloeisel van hel beheer, dan oen eersle aanleiding. 
Tegenstanders van de jacht echter, denken daar anders over. Die stellen vaak dal het doden van 
dieren een mensonterende zaak is. dat de natuur zichzelf wel kan redden, en dat het ingrijpen van de 
mens alleen vereist is, wanneer er directe schade aan mens ol goed dreigt. 
Wij vinden dit een vreemd standpunt. Ten eersle omdat zolang de mens leofl, hij dieren gedood heeft 
om Ie kunnen elen. We doen dal nog steeds, aan het oog onttrokken in slachthuizen moeien we het 
zelfs aan de lopende band doen. Ten Iweede is licit nu eenmaal zo, dat door de eeuwen heen de 
mens constant in de natuur heelt ingegrepen. Hierdoor is er in Nederland vrijwel geen stukje grond 
meer dat de mens ongemoeid heelt gelaten. Willen we in stand houden wal we hebben, dan zullen 
we moeten beheren; d.w.z. menselijk ingrijpen. De jachi is hiervan een onderdeel. 

De |acht In Nederland 

Jagen in Nederland is een vrijetijdsbesteding. Uilornnrd kan dat niet zonder meer, daarom is de jacht 
geregeld in de jachtwet. Waarmee niot alleen de gehele jacht aan strenge regels onderworpen wordt, 
maar waaruit ook blijkt dat de jacht door de overheid gezien wordt als een gedegen Instrument om 
een zo gevarieerd en gezond mogelijke wildsland te verkrijgen en te behouden. 
Deze jachtwet wordt overigens beschouwd als cón van de beste in Europa. Niet alleen voorkomt deze 
wel misstanden, maar hij betrekt de Nederlandse jager eveneons bij hel in stand houden van fauna 
èn flora, rekening houdend met de belangen van de landbouw. 

Dit is bijvoorbeeld hel geval wanneer door een teveel aan konijnen schade dreigt aan de aanplant 
van natuurterreinen, of aan de fruitteelt of landbouw. Of wanneer binnon een bepaald gebied teveel 
dieren komen van één soort, waardoor er voor elk individueel dier Ie weinig ruirnle en voedsel 
ontslaat. Door het afschieten van het overschol kiijgl de rost weer voldoende leelruimte en voedsel. 
De populatie wordt er gezonder door en elk dier hoeft oen boler beslaan. 

De wet vereist ook het jachtexamen. Dal is noodzakelijk, omdat jagen con diepgaande kennis van de 
natuur en de dieren voreist. Maar wanneer iemand dil examen met succes heeft afgelegd wil dal nog 
niet zeggen, dal hij kan gaan jagen. Want daar is weer een jachlakte voor nodig, die door de 
plaatselijke politie wordt afgegeven. 

Jagen Is niet alleen schieten 

Uit het voorgaande blijkt dat jagen dus nooil in lint wildn weg mag gebeuren. Integendeel, er wordt 
alleen gejaagd in bepaalde seizoenen. Daarnaast mag er beslist niet gejaagd worden op beschermde 
diersoorten. En bij do jacht wordt terdege rekening gehouden met de jaarlijkse aanwas, zodat de jacht 
geen nadelige gevolgen heelt voor de stand. Een voorbeeld: mede door verantwoord jagen is het 
reewildbestand in ons land in de laatste decennia uitgegroeid lot zo'n 25000 kerngezonde reeën (in 
1930 slechts 3000). t iet is trouwens een misverstand dat do ¡acht do oorzaak zou zijn van hel 
uitsterven van bepaalde diersoorlen. Dn ooiznkon daarvan liggen meestal bij bodemvervuiling, 
onlwaloiing, gebruik van insecticiden, etc. 
Jagen vereist dus konnis, daarnaast sleekt iedere jager veel lijd en geld in zijn vrijetijdsbesteding. 
Niet alleen tijdens hel seizoen, maar het hele jaar dooi. Dal is trouwens altijd zo geweest. Het is zells 
zo dal we verschillende natuurgebieden van tegenwoordig lechlslreeks Ie danken hebben aan de 
inspanningen van jagers uit hel verloden, die hun grondbezit zorgvuldig beheerden en in sland 
hielden. 



Hel schieten is een wezenlijk onderdeel van do jachi, maar jagen is meer dan schieten alleen. Hel 
waarnemen van hel wild, hel beheren van do fauna, de leefomstandigheden van de dieren, hel 
legengaan van stroperij . . . Hot zijn zaken waarmee de jager liet gehele jaar door bezig is on die er 
mede toe bijdragen dat het gebied waarin hij jaagt In tact blijft. Zowel wat belrelt de wildstand als de 
Hora. 

Al met al kan gesteld worden dal juist do jager gebaat is bij oen zo goed mogelijk in stand houden 
van de wildsland in de natuur. En dal hij dus ook streeft naar een zo rijk mogelijke natuur. Hij is 
bereid daar zijn sleenlje aan bij Ie dragen. 

w 
JACHTVELD 

Om toch niet al te serieus te eindigen nog even een verhaaltje uit 
de oude doos. 
Bram Padding, Ruud Panman en Reinder Lubbers (Oud Midlaarders, nog 
zeker wel bekend) waren achter in de Westert op jacht. Nu had Lubbers 
een hele grote jachthond, Mira genaamd. Bij de Drentse Aa aangekomen, 
viel Mira voor dood op de grond. Wat nu, Mira wilde geen poot meer 
verzetten en Lubbers zonder hond ook niet. De jas van Bram bracht 
uitkomst. Ruud en Bram namen de hond tussen hun in en na een moeizame 
tocht met de zware Mira tussen hun in kwamen ze bij de weg. "Woef" 
zei Mira en sprong van de jas en liep weer verder. Bram en Ruud zwetend 
achterlatend. 

Nog even terugkomen op het feit dat de jagers ook bereid zijn hun 
steentje bij te dragen. Zo hebben we dit jaar 2 zogenaamde wildredders 
op de cyclomaaiers van de heren Lokhorst en Tinge gemonteerd. Naast 
de cyclomaaier komen belletjes te hangen die door het nog te maaien 
gras slepen. De dieren die zich anders tegen de grond drukken en die 
een volgende keer doodgemaaid zouden worden vliegen of rennen nu weg. 
Tot nu toe zijn de ervaringen van de beide heren hoopvol en we zijn 
daar erg blij mee. 

W. Loeröp. 
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DAAR WAAR SPORTERS WELKOM ZIJN 

sccbaaoaa: 

MEERZICHT 

PAVILJOEN MEERZICHT 
TELEFOON 05905-3970 

MEERZICHT 1 
9475 TA MIDLAREN 

BIJ ONS VINDT U EEN GEZELLIGE RUIMTE 
VOOR AL UW FEESTEN, PARTIJEN. RECEPTIES, 

KOUDE BUFFETTEN OF BARBECUES. 

UW GASTHEER IS HANS BOS 



R. Hollander 
GARAGE 
LANDBOUWMECHANISATIE 
SCHADEHERSTEL 
SPUITWERK 

W1j controleren 
en verrichten allí: 
werkzaamheden 
voor de 
A.P.K. keuring. 

MIDLAREN 
Groningerstraat 50 
Telef. 05905-2031 

6 

Uw feestavond,bruiloft, of 
personeelsavond al b i j 
voorbaatgeslaagd met 

DRENTS-GRONINGSE 
HUMOR VAN 

GERT JAN EN DE 
OVERBEKENDE 

ORGANIST ULFERT. 

Ook zeer geschikt 
voor bejaardentehuizen. 
Corr. adres J. Moesker 
Midlaren 05905-2975 

U. Nonkes Zuidlaren 
05905 1765 

Delicatessen 
Slijterij 
Wijnen 

Special ité's 

Zuidlaren, Stationsweg 7' 
Telefoon 1389 



Dames van Midlaren. 

Zoals u ¡n een vorig bericht hebt kunnen lezen, bestaat onze vrouwen
vereniging Midlaren zo'n 35 jaar. 
We kwamen eens in de veertien dagen (vroeger elke week) bij elkaar en dan 
werd er gehandwerkt. 
Prachtige werkstukken kwamen tot stand en op het einde van het seizoen 
werden deze dan verloot. 
Van de opbrengst hadden de kinderen van Midlaren dan Sinterklaasfeest. 
Met het verdwijnen van de school, is ook ons eigen-lijke doel verdwenen. 
We hebben nog een jaar of wat andere activiteiten gedaan, maar onze 
vereniging is dit jaar voor het eerst op een andere leest geschoeid. 
We komen eens in de maand op dinsdagavond bij elkaar in café " de 
Hunebedden " en wel de laatste dinsdag in de maand. 
We handwerken niet meer. We hebben 's avonds een program. Zoals een 
dia-avond, een lezing, een film of ¡ets dergelijks. 

Voelt u er ¡ets voorom bij onze vereniging te komen, dan bent u van harte 
welkom. 

Namens de Vrouwen Vereniging Midlaren 

L.Koringa 
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Watersportbedrijf „Plankensloot 
A. J. Korringa. 9475 PA Midlaren, Telef. 05905-1546 

VERHUUR van vis- en roeiboten - VERKOOP van buitenboord 
motoren - LIGPLAATS voor boten - CAFE-SLIJTERIJ 

Daar in dat kleine café aan de haven 
waar u in een bruin café nog gezellig aan de stamtafel kan toeven 

en een lekker borreltje kan drinken 



ltitzendbu.ro „czMôôen tp 

wr heeft regelmatig tijdelijk werk voor: 
* administratief personeel; 
* typistes en secretaresses (al of niet bekend met 

tekstverwerkingsapparatuur). 
* medisch personeel; 
* magazijnpersoneel; 
* offsetdrukkers; 
+ ongeschoold personeel; 
* technisch personeel. 

Tevens verzorgen wíj al uw type- en stencilwerk. 

9404 AV Assen - Oosterparallelweg 20a 
(achter N.S.-station) - Telefoon 05920-14618 

KINDERBOEKEN 
RTT 

UITGEVERIJ BOUCHER 
M 

: ,^s Haasakkers 3 Ç&-
¿¿ OA*7< DT \/fTr»T A D E M ^ ^ S ü r *W9475PJ MIDLAREN 

Tel.:05905-2837 
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MEDEDELINGEN 

KERSTFEEST, 
De vrouwenvereniging Midlaren houdt op dinsdag 22 
december a.s. haar jaarlijks kerstfeest. 
Zij nodigt de gehele midlaarder bevolking daarbij 
uit. 
U bent van harte welkom ! 
Aanvang 20.00 uur bij Cafe Restaurant Jan Kremer. 

• 
OUD PAPIER 
De laatste ronde dit jaar van de oud 
papierophalers heeft een record aantal kilogrammen 
opgebracht, n.l. 5600 kilo ! 
De prijs bedroeg 2 et per kilo zodat de kas met 
112.00 verrijkt kon worden. 
Toch nog een leuk resultaat ! 

BESTUUR 
Helaas moet Jan Klaas.Hamming zijn inbreng in de 
dorpsfeestcommissie beëindigen wegens te drukke 
werkzaamheden. Wel zal hij zijn medewerking aan 
",t Midlaarder Kabinet" blijven verlenen-
Het Jachtveld is naarstig op jacht naar een nieuwe 
afgevaardigde. 

GASTHUIS 
Door de onlangs gereed gekomen verbouwing van het 
Gasthuis, waarbij 8 wooneenheden zijn gerealiseerd, 
heeft de wijk Plankensloot een forse uitbreiding 
ondergaan. Dit had de wijk zeker nodig, want in 
een eerder stadium hebben de omwonenden van 
Meerzicht zich afgesplitst en een eigen wijk 
gevormd, met de heer De Boer als Wijkhoofd. 
Beide wijken gaan zich enthousiast voor het 
komende dorpsfeest inzetten. 



NIEUWE BEWONERS 
De wijkindeling heeft een drastische verandering 
ondergaan doordat er nogal wat nieuwe inwoners in 
Midlaren zijn gekomen. Wij denken o.a. de 
verbouwingen van het gasthuis en de school. 
Alle nieuwe ingezetenen heten wij hartelijk 
welkom, en we hopen dat zij zich spoedig thuis 
zullen voelen in de wijk waarbij zij zijn 
ingedeeld. 

OOIEVAAR 
De ooievaar schijnt de weg naar Midlaren te hebben 
gevonden. Wij feliciteren de families Van Burg 
Haasakkers, en Bakker Huttenweg met hun 
gezinsuitbreiding! 
en"FcHmiL¡£ Vettern a a/ol Grouinojerótraai i . 

DE REDACTIE VAN ,T KABINET 
WENST ALLE MIDLAARDERS 
EN EMIGRANTEN 
PRETTIGE KERSTDAGEN 
EN EEN 
GELUKKIG EN GEZOND 1988 
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Havenstraat lö 
Zuidlaren 

Buitenhuis 
DE VEENHORST 
Groepsaccomodatie 

voor scholen, 
verenigingen en 

families. 
Zelfver-
zorging 
mogelijk 

"T Tbuitenhuis 

de Veenhorst 
eik seizoen de moeite waard 
Duinweg 2. 9475 PK Midlaren 

Kaasboerderij 

O© H@ill&®pu 
Heiveen 5 midlaren 

Telefoon: 0 5 9 0 5 - 2669 

Voor uw verse zu ive l -
produkten. Boerenkaas en 

kruidenkaas, geitenkaas en 
biologische kaas, 

echte boeren karnemelk, 
boter en kwark. 

Geopend van dinsdag - vr i jdag 
13.30 - 18.00 uur 

zaterdags 09.00 - 17.00 uur 

HONDENTRIMSALON -
DIERENSPECIAALZAAK 
ALLES VOORUW HUISDIEREN. 

* WASSEN 
* TRIMMEN 
* SCHEREN 

VAN ALLE RASSEN. 
* OOR-TAND-en 

VOETVERZORGING 

Fa. R. SCHÖLTE 
Poelestraat 45 
Tel. 0 5 0 - 128028 
9711 PK Groningen 



GEEN PRIJS - ZO'N STIJL 

ONG 

ZIJN 
Zowel dames-
als herenmonturen 
vanaf 45.-
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Repto Bri WmmWm 
Hoofdstraat 213 9601 EE HOOOEZAND 05980-92467 


