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

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

rolpens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boerenlever worst 
droge metworst 
droge boerenham (schonk) 
nagelhout (op installing) 

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON: 05905-1553 

KWEKERIJ 
ROELFZEMA 
Groningerstraat 36 

Telefoon 05905-1818 

afwaste 
verhuur en «rktop van 
¿eil-roeï-mororbolen-
tano's-frailir?-
b. b. motoren elc. 

MEERZICHT 
voor alle tuinaanleg, 

p1anten,zaden, 
bomen, heesters enz. 

^ TEL 05905-1446 . ^ 
Ofc/v MIDLAREN SX/ 



Bericht van de Feestcommissie. 

Het Dorpsfeest nadert. Zaterdag 16 juli is het zo
ver. Noteer deze datum! 
Uit de vele ideeën , door de wijkhoofden naar vo
ren gebracht op een bijeenkomst in november '87, 
heeft de feestcommissie een voorlopige keuze ge
maakt . 
De tijden zijn nog niet exact vastgesteld, maar 
het programma zal er ini-grote lijnen als volgt 
uitzien: 

's morgens - K.uziek door het dorp. Kinderen wor-
+_ 11 uur den uitgenodigd hier op versierde 

fietsen achteraan te gaan. 

- koffiedrinken met muzikale omlijs
ting in de feesttent. 

- Levende poppekast door TD'.I voor 
de kleintjes. 

's middags - Kini-kermis op het feestterrein, ge
durende de hele middag. 

- Kinderspelen,leeftijden +4-12 jaar 

- Disco voor de oudere jeugd in de 
tent. 

- Gecostumeerd voetbal. 

's avonds - Ballonopstijging. 

- Feestprogramma in de tent. 

Ket morgen- en middagprogramma zal in elkaar o-
verlopen. 
Pu is het de bedoeling, dat iedere wijk een ker
misattractie maakt. Hiervoor wordt per wijk een 
bedrag van ƒ 100.— beschikbaar gesteld. 
Op maandag 18 april a.s. zal weer een vergadering 
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met de wijkhoofden worden gehouden, waar de geko
zen attracties ter tafel komen. Het lijkt aan te 
bevelen een 2 keus achter de hand te houden om 
eventuele doublures te vermijden. 
Verder willen we dan graag weten wie er meedoen 
aan de kinderspelletjes, het gecostumeerd voet
bal en welke musici samen kunnen spelen. 
Ook'is er iemand nodig, die voor deze groep de 
muziek uitzoekt en zc'n beetje de leiding op zich 
wil nemen. 
Aanvullende suggesties zijn welkom. 
Elders in dit blad vindt u een model van een aan
meldingsformulier. U wordt verzocht dit vóór 
18 april bij uw wijkhoofd in te leveren. U kunt 
hiervoor natuurlijk ook een anart blaadje gebrui
ken of het mondeling doorgeven. 
Wij rekenen op uw medewerking! 
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HUUR'N CARAVA 
Hetis gemakkelijker en goedkoper dan u denkt. 

4 persoons caravan 

4 5 Or««* jám. 
CARAYANS 
YIADUCT ZUIDLAREN B.V. 
Verlengde stationsweg 7 
9477 PJ Zuidlaren 
Telefoon: 5905 - 3320 

NIEUWE 4 PERS. CARAYANS 
4 5 0 , - per week 
incl. gasfles, voortent, 220 
volt snoer en 
al 1-r iskverzeker ing. 

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 



QjTga ve - s t r o o k 

T'TV KERSPELEN: 

1Taam 

GECOSTTTMEERD VOETBAL: 

Naam 

'•?TZTK':SKSEMBLE: 

Naam 

; 

meisje/ 

Leeftijd longen 

! 

man/ 
Leeftijd vrouw 

Muziekinstrument 

! ! T 



VOORLOPIGE WIJKTNDELING b i j h e t DORPSFEEST op 16 JUI.I 

DUINWEG 

Vos 
Frijters 
Hermelink 
Kuipers 
Blauboer 
Govers 
Kymmel 
Schoenmaker 
Roukema 
S aan 
Wessels 
Loeröp 
Loeröp 

Swart 
V/d Sterren 
Keisner 

HEIHAZEN 

Van Burg 
Boucher 

Tinge 
De Swart 

Heringa 
Otto 
Hamming 
Lokhorst 
Kooiman 
Meerhof 

TOLHDTSWEG TT 

Oosting 
D e Boer 
Pijper 
Staats 
Hes 
Bruins 
Hartman' 
Davids 

Van ï'.'oort 
Feenstra 
Zweerts de Jong 
''iehuis 
Aalders 

Kolkman 
Wolters 
Wolters 
Lolch orst 

T03.SHlT.qwS5 T 

S ant s 
Arends 
S'eters 

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

SCHUTSWEQ 

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

HTJTTENWEG 

Prevort 
Bakker 
Goulmy 
Schimmer 
Van Ellen 
Kanon 
Oosterveld 

GROMTT'OSRSTR. 

Van Doesen 
Hovius 
Schuiling 
Gaastra 
Heller 
'•'olenaar 
Menkema 
Koers 
Schuiling 
Hamminga 
Hollander 
"ruims 

Ju is tenga 
Steenhuis 
Hamminga 
Koekkoek 

Van der Veen 
Venema 
J u l i u s 

' t BRTNVJE 

Meisner 
Löman 
Scheper 
Van der Keim 
Van der Helm 
Scheper 
Bakker 
Schans 
Hovenkamp 
Stel 
Kremer 
Van der Zwaag 
T amberts 
Hospes 

PLAr^""ST.OO? 

Van Wijck 
Brink 
Schriever 
Korringa 
Bos-Yulder 
Roelfzema 
Sioltman 
K Le t F 
Kofstede 
Bruins 
Halma 
Van de Pauvort 
S'aayer 
Hoving 

KEERZTCHT 
De Eoer 
De Groot 
Bos 
'•'ij hof 
Pepuelhöf 

";,fl"yv'.'.qT n'-iTf very. ) 

''anon 
firoeneveld 
''ellens 
Graalman 

E"TGRA''TTE:c 
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Recreatie centrum 
99 DE BLOEMERT 

Midlaren 
99 
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<mm&% • o&makispeelgoeä 
Stationsweg 15g, 9471 GJ Zuidlaren, tel. 4989 

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

•- - . • _ _ _ _ _ _____ — — 

DE 
- M i < i 

JAN KLAASS. HAMMING 
drogist 

DROGISTCRU 

Stationsweg 24 - 9471 GR Zuidlaren 

DROGISTERIJ-PARFUMERIE 
FOTO QUELLE 
HOMEOPATHIE 
KRUIDEN 
CHEMICALIËN 

FOTOOUEUi 



RAUWKOST T ^ W L A A ^ RESTAURANT 

Café-Restaurant „DE HUNEBEDDEN" 

JAN KREMER - Midlaren 
Tel. 05905-1462 

UNIEK IN NEDERLAND 

apstö^ 

m 

N 

Kerkstraat 17 - Haren - Tel.050-345131 

GRAALMAN b.v. 
fnterieurvQrzorgfng 

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

Tel. 0 5 0 - 3 4 5 1 3 1 / 3 4 5 1 30 
Oosterse tapijten - antiek-verkoop 

en restauraties. r 



DORPSFEESTCOMMISSIE MIDLAREN 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
Bank : Rabobank Zi 

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. 

Jan Moesker 
Ity Hoving 
Albert Boes 
Ge Kroon 
Jan Loman 
Jan Nijhof 
vacant] 
laren, rek.no 

tel 

3760 

2975 
3714 
1963 
2230 
4338 
5541 

.54.832 

Redact ie 

Lay Out 

Wijkhoofden; 

Albert Boes 
Jan KIaass.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 

3527 
2837 
3558 
4309 
2975 
2359 
4466 
1967 
1546 
4350 
1467 

http://rek.no


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.Loerop 
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! 

Vakmensen in 
vakantiewensen. 



R E K L A M E 

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

borgweg 34 - 9616 tj scharmer 
telefoon 05904-2340 

(Fi - *';;y.\ . : 
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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 borreltie kan drinken 



uLitzendburo „^Môàen 
ff 

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 wij al uw type- en stencilwerk. 

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

KINDERBOEKEN 
BIJ 

UITGEVERIJ BOUCHER 

Haasakkers 3 -&>, 
«&*¿¿'9475 p j MIDLAREN ^ ^ 

Tel.:05905-2837 



Een bericht uit het jachtveld 

Weer een jachtseizoen voorbij. Beschouwen we een jacht-
jaar dan kunnen we het in een aantal perioden indelen. 
1. het voorjaar en de zomer en 2. de winter. In het 
voorjaar en zomer is er veel werk te doen om het wild 
te helpen. Bijv. nestkastjes schoonmaken en ophangen, 
het aanleggen van wiükkers of het tellen van het wild. 
Door in het voorjaar en zomer veel in het veld te zijn 
weet je hoe het wild zich ontwikkelti en hoe de stand is 
Daar heb je in de winter (de jachttijd) dan rekening 
mee te houden. Weet je dat er weinig wild is moet je 
het minder bejagen. 
In het voorjaar proberen we vooral de kraaien en ek
sters te bejagen. Niet omdat we bv. de ekster, een 
sierlijke mooie vogel willen uitroeien, integendeel, 
maar juist omdat ze als ze zelf jongen hebben ontzet
tende rovers zijn. Geen nest van een kleine zangvogel 
is dan meer veilig. Rustig op de uitkijk in een hoge 
boom verkennen zij de omgeving en weten haarfijn een 
nest met jonge vogeltjes of eieren te ontdekken en 
niet lang daarna is het nestje leeg. Jonge haasjes en 
eieren of jongen van weidevogels hebben van kraaien 
last. Vooral in het vroege voorjaar als de weiden nog 
kaal zijn weten ze snel deze dieren op te sporen. Niets 
kan dan nog het einde van zo'n jong haasje tegenhouden. 
Ook de boeren hebben vaak last van kraaien. 

••* 



Ze weten ni. precies onder het plastic van een pers-
voerkuil het vreten op te sporen. Schade aan zo'n 
kuil is dan het gevolg. 
Veel te doen en veel te zien in het voorjaar mis
schien ook voor u een gelegenheid om 's morgens 
vroeg er op uit te trekken om te zien hoe mooi de 
natuur toch eigenlijk is. 
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DE SCHEVE HAVENSTRAAT 18 ZUiOLASEN 

VERkOOpT NU ook Hï.wqELSF'up.-T ARTiWELeN 



DAAR WAAR SPORTERS WELKOM ZIJN 

oJlLJQ^ 

1 S 

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 

Wij controleren 
en verrichten elle 
werkzaamheden 
voor de 
A.P.K. keuring. 

MIDLAREN 
Groningerstraat 50 
Telef. 05905-2031 

Û 

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 

|irtJ?of 
Delicatessen 

Slijterij 
Wijnen 

Specialité's 

Zuidlaren, Stationsweg 71 
Telefoon 1389 



en 

MEDEDELINGEN 

ATTENTTE! 

HARTELIJK WELKOM 
on ZONDAG 10 april a.s. als er weer 

"NOTEN WORDEN GESCHOTEN » 

om de GROTE PRIJS VAN MIDLAREN E.D. 

Georganiseerd door de MTDL'. EMIGRANTEN !!! 

Gestreden zal worden in de ARENA, van "JOHA 

LAMMIE" Plankensloot. 

V/e verwachten dus alle Midlaarders met Aanhang, 

alle V/at er-en Landbewoners van Plankensloot, 

Meerzicht, De Bloemert en de bewoners van de 

Diverse Csmnings op deze 

UNIEKE ATTRACTIEVE MIDLAARDER MTDDA 

Ook de kinderen komen aan bod! 

Tot ziens op ZONDAG 10 APRIL "LUT, 

OM HALF 2 !!!!!!!!!! 

VROUU/ENVSRSNIGTNG 

'•'et ingang van september a.s. beginnen v/e weer met 

het nieuwe programma van onze Vereniging. 

Hebt U interesse om lid te worden dan kunt TT zich 

ongeven bij een van onze bestuursleden. 

Namens het bestuur, 
L. Korringa 

OUD PAPIER 

Zaterdag 16 april wordt weer oud-papier opgehaald 

V/e beginnen om 1 uur 's midda^gs. De Gemeente Zuid-

Laren geeft eèn subsidie tot 5 et p, kg zodat liet 

weer de moeite waard wordt. 



Vereniging van Dorpsbelangen van Midlaren 

Op 15 maart j.l. hield de Vereniging van Dorpsbelangen 
van Midlaren in café Plankensloot haar jaarvergadering. 
In een gemoedelijke sfeer werden de aktiviteiten in de 
vereniging ontplooid/besproken. 
De 2 0 aanwezige leden bespraken de problemen 
die men in ons dorp ervaart en wat we er mogelijk aan 
zouden kunnen doen. 
Als gastspreker was de Heer Hukema uitgenodigd. Zijn 
betoog over het gedrag van mensen in het verkeer 
sloeg zeer aan bij de aanwezigen temeer daar het on
derwerp aansloot bij bijv. de problemen met de ob
stakels aan de Tolhuisweg. Een geslaagde avond en 
voor u misschien een reden om volgend jaar ook eens 
op de algmene ledenvergadering te komen. 

Mededelingen van de Vereniging van Dorpsbelangen van 
Midlaren : 
Op 21 juni 19 88 wordt er een informele raadsvergadering 
in Midlaren gehouden. 
Tijdens zo'n vergadering kunnen de inwoners van Mid
laren hun problemen met de gemeenteraad bespreken. 
Voor de goede gang van zaken willen wij als bestuur 
graag van te voren een agenda opstellen met punten 
welke op zo'n vergadering aan de orde dienen te komen. 
Wij willen daarom graag van u weten wat voor vragen 
of opmerkingen er onder de Midlaarders leeft. 
Deze vragen graag z.s.m. aan één van de bestuursleden 
sturen opdat we een agenda kunnen samenstellen. 
Racier nieuws inzake dit punt volgt.Wij hopen in ieder 
geval op een geweldige opkomst. 

Wist u dat er van Midlaren 2 teams meedoen aan het 
zgn.stratenvolleybal toernooi te Zuidlaren? 
Kom cok eens op één van de speelavonden en moedig 
¿en team aan. Wij wensen hen veel succes. 

Loeröp 
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Kaasboerderij 

P® Moll borg 
Heiveen 5 midlaren 

Telefoon: 05905 - 2669 

Yoor uw verse zulvel-
produkten. Boerenkaas en 

kruidenkaas, geitenkaas en 
biologische kaas. 

echte boeren karnemelk, 
boter en kwark. 

Geopend van dinsdag - vrijdag 
13.30 - 18.00 uur 

zaterdags 09.00 - 17.00 uur 

Buitenhuis 
DE VEENHORST 
Groepsaccomodatie 

voor scholen, 
verenigingen en 

families. 
—-—-—" | \ | Zelfver-
V ..\\ zorging 
P>- i 1 mogelijk 
\ ^i£w/3¿¡£^*" ii\\ 
\ ^^^^^£\\ 

"V Tbuitenhuis 

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

HONDENTRIMSALON- 1 
DIERENSPECIAALZAAK 
ALLES VOORUW HUISDIEREN. 

* WASSEN 
* TRIMMEN 
* SCHEREN 

VAN ALLE RASSEN. 
JÉBÊ^ * OOR • TAND - en 

I S - M VOETVERZORGING 
^ ? H E M » W 
;';•• B ^ P ^ 
\':/••'{••&' ^ ; ; ' ; \ 

« f i 
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.-

f J . l 1 L J L - l COMPUTER 
I I H i l l K I OGENTEST 

Straat 213 9601 EE HOOOEZAND 05980-92467 


