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Dorpsorgaan /Midlaren

SLAGERIJ GR KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ

en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)
nagelhOUt (op bestelling)

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON: 05905-1553

KWEKERIJ
ROELFZEMA

¿iWORTBty

Groningerstraat 36
Telefoon 0 5 9 0 5 - 1 8 1 8

verhuur en verWop van
leil - roei -nifltof boten kano's-trailersb.b. motoren etc.

aiHnwMi
MODIMfH !•)

®

1 -••-!-*-• wl-

voor al le tuin«lanleg.
planten^aden,
bomen,, heesters enz.

MEERZICHT
^

TEL 0 5 9 0 5 - 1 4 4 6 ,0+
(S/^
MIDLAREN . ^ ¡ /

-íVQORWOÖRD
Beste Dorpsgenoten en Emigranten,
Als ik dit voor v/oord voor het Midlaarder Kabinet
zit te schrijven komt het ineens bij me op, dat
we bijna van het ene feestgebeuren in het andere
vallen.
V/ij zijn nog maar net bijgekomenvan het geweldige
succes van onze Oranje voetbalhelden, een Europees Kampioenschap, (voor IJ allemaal proficiat)
of v/e geraken al weer in het feestgeroes van
ons eigen Midlaarder Dorpsfeest,
Hoewel alle twee feesten belangrijk zijn, is er
wel enig verschil; het voetbalspektakel hebben
de meeste mensen in Midlaren op een gemakkelijke
stoel voor de T.V. kunnen mebeleven, maar voor
ons Dorpsfeest zullen wij allemaal daadwerkelijk ons steentje moeten bijdragen!
Maar met de lange voorbereiding van onze commissieleden en met de grote inzet van Uw eigen
wijkhoofden kan ons Dorpsfeest al bijna niet
meer stuk.
Wat het programma betreft, daar hoef ik niet
verder op in te gaan, dat vindt ü uitgebreid
in het Kabinet.
Natuurlijk heeft de commissie ook aan onze
huisvrouwen gedacht; het schoonmaken laten v/e
16 juli a.s. achterwege en het bereiden van een
maaltijd is niet nodig, want op het feestterrein is een snackbar aanwezig. IJ kunt alles,
nou ja, bijna alles, panklaar meenemen.
Als voorzitter mag ik natuurlijlï niet nalaten
om alle commissieleden en wijkhoofden te bedanken voor de vele goede vergaderingen en
besprekingen in Café Korringa en voor hun geweldige inzet.
En wat U betreft, Midlaarders en Emigranten,
een hele prettige dag en avond toegewenst!!
Tot ziens, in en rond de grote feesttent op
16 juli!!
jan Moesker (voorz.)
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16 juli '88

TOELICHTING
Het wordt een echte feestdag voor alle bewoners van
Midlaren. Juist in de eerste plaats voor ons Midloarders zelf (en natuurlijk ook de emigranten), maar als
u verder een vriend, een familielid of een kennis wilt
uitnodigen, of nog mooier, wilt laten meefeesten, is
dat geen enkel bezwaar. Overigens zal de dorpsfeestcommissie geen verdere reclame maken of borden plaatsen voor die dag.
De ochtend
We beginnen niet al te vroeg, zodat iedereen nog eerst
zijn weekeindboodschappen kan doen (of zijn auto wassen
of het erf aanvegen).
Om 11.00 uur vertrekt bij de school het muziekkorps
ERICA uit Zuidlaren voor een rondgang door het dorp.
De tocht zal worden afgelegd op een grote, platte wagen
achter een trekker. Daarop is het goed spelen, en de
energie die overblijft door niet te hoeven lopen, kunnen de muzikanten gebruiken om des te enthousiaster te
blazen of te trommelen. Het is bijna onmogelijk om alle
wegen van Midlaren af te rijden, maar zeker zal de
route gaan over: Groningerstraat, Tolhuisweg, Schutsweg en Huttenweg.
De jeugd van Midlaren (tot en met 12 jaar) volgt de
muziekstoet dan natuurlijk per versierde fiets. Dus
alle fietsen verzamelen om 11.00 uur bij de school
aan de Tolhuisweg. De manier waarop je je fiets versiert, mag je helemaal zelf weten, maar natuurlijk:
hoe gekker hoe mooier. En dan maar achter de muziek
aan!
Tegen 11.45 uur is het muziekkorps ERICA weer terug
bij de school, om in optocht het feestterrein te betreden. Daar is dus ook het einde van de versierdefietsen-optocht. Voor iedereen die zijn best heeft
gedaan om zijn fiets zo mooi mogelijk te versieren
is er dan bij de feesttent een geweldige verrassing!
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DAAR WAAR SPORTERS WELKOM ZIJN

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
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R. Hollander

GARAGE
LANDBOUWMECHANISATIE
SCHADEHERSTEL
SPUITWERK
W1J controleren
en verrichten allt
werkzaamheden
voor de
A.P.K. keuring.

Û

MIDLAREN
Groningerstraat 5 0

Telet. 05905-2031

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
Specialité's
Zuidlaren, Stationsweg 71
Telefoon 1389
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Er is dus geen eerste prijs of zo, maar een aardig
cadeau voor alle kinderen!
De opening
Natuurlijk heeft intussen iedereen die -iets met Midlaren te maken heeft, zich verzameld op het feestterrein. In de grote feesttent staan een kopje koffie
met koek voor u klaar. Dit wordt de ontmoeting aan het
begin van het feest van iedereen met iedereen.
Om 12.00 uur houdt de voorzitter van de feestcommissie,
de heer J. Moesker, zijn openingswoord. Dan wordt u
ook op de hoogte gehouden van de laatste mededelingen
over het verdere verloop van het feest. En natuurlijk
weer koffie! Dat hoort bij het gezellig samenzijn onder
elkaar.
Voor de kinderen (iedereen tot en met 15 jaar) is er
dan gratis! patat friet met frisdrank. Zo komt de
jeugd ook aan zijn trekken.
Onze voorzitter houdt dan de trekking onder de goede
oplossingen van de hete-luchtballon-rebus (elders in
dit Kabinet). Wie zullen de twee gelukkigen zijn die
meemogen op een echte ballonvaart?
Om 12.30 uur begint het koffie-concert.Voor u treden
puur locale talenten op, zoals daar zijn: het koor
Meerzicht en het gezelschap Kört Bestek. Natuurlijk
is er tussendoor gelegenheid tot "kletsen" en daar
hoort dan weer koffie bij
Dit geheel neemt om
+ 13.30 uur een einde.
Intussen vergeten we natuurlijk onze jeugd weer niet.
Na de patat is er voor hen om 13.00 uur een levende
poppekast, een spectakel uit te voeren door ons eigengezelschap TOMI. Einde ook + 13.30 uur.
De middag
En dan komt het centrale thema aan de orde. Op het
feestterrein tussen 14.00 en + 17.00 uur de grote
NOSTALGISCHE KERMIS. Er zijn vele attracties en u
zult versteld staan wat daar allemaal te beleven valt.
Dat wordt ouderwets plezier maken en lachen en wedijveren en verbaasd toekijken. Alles voor geen geld!
Alle activiteiten 25 of 50 cent! Het gaat om de leut
en het genoegen.

-cVoor onze jeugd maken we wat betreft hun "besteedbaar
inkomen" een uitzondering. Alle Midlaarder inwoners (dus
geen gasten) tot en met 15 jaar krijgen van de feestcommissie een bonnen-boekje van 24 bonnen à 25 et voor gratis gebruikmaking van alle attracties! Dat is pas feest!
Dat is pas genieten!
Ga eens bij een andere wijk-attractie op bezoek en beleef
wat daar aan nostalgie op u af komt: één en al attractiviteit.
Intussen natuurlijk volop beschikbaar: het eten en drinken wat bij een echte kermis hoort.
Daarnaast ook nog: DISCO. In de grote feesttent is een
heuse disco met disejockey en dansvloer ingericht voor
iedereen die zich niet "te oud" voelt voor beat, rock,
jive en soul. Een verzoekplaat? Je vraagt maar. Dè ontmoetingsplaats voor enthousiaste mensen tussen 8 en 80...
Tijdens de kermis, voor wie even wat anders wil, is er
om 15.00 uur gecostumeerd voetbal. Een wedstrijd van
2 x 1 5 min (en ook 15 min rust) van dorpeling tegen dorpeling, met daartussen een heuse scheidsrechter (nou
ja, heus...). Het gekke hieraan is dat de ene dorpeling
de andere niet meer kent. Alle deelnemers zijn immers
gecostumeerd, geschminkt en vermomd als "voetballer".
Wat dat verder worden gaat, kunt u alleen maar weten
door mee te doen of mee te kijken naar dit voetbalspectakel "van het jaar". Het nederlandse Oranje-team is er
niets bij...
Tegen 17.00 uur loopt het middaggebeuren af. U mag doorgaan en u mag blijven, de grote feesttent en de eterij
en drinkerij blijven open. Maar voor wie wil is er even
"rust thuis". Kinderen in bad doen, wat eten, misschien
vee verzorgen, of gewoon even op adem komen. Maar tegen
19.30 uur wordt u terugverwacht op het Midlaarder feestterrein.
De avond
Om 19.30 begint het opblazen van de hete-luchtballon.
Zie elders in dit Kabinet. Het opblazen is een spectakel
op zich. Komt dat zien!
Na de opstijging gaat de avond over in het feestpogramma
in de tent. De aanvang daarvan is om 20.00 uur.
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Recreatie centrum
99 DE BLOEMERT
yy

Midlaren

Eerst treden voor u op de GEIN-EXPRESS, met cabaret,
humor en scetches. Na de pause nemen om + 22.00 uur
ELLEN AND THE MOODMAKERS de avond over. Uiteraard gelegenheid tot dansen. Maar ook verder is er gezelligheid, met
het ontmoeten van elkaar onder het genot van een drankje.
Het feest neemt een einde op zondag 17 juli om +1.30 uur
of iets later
Huiswaarts gekeerd kinken we dan vast terug op een echt
Midlaarder dorpsfeest, waar een ieder weer zijn eigen
goede dingen aan beleefd heeft. En dan zeggen we
Tot over vijf jaar i "
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Stationsweg 15g, 9471 GJ Zuidlaren, tel. 4989

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

DE SPEELBOOM
"•(•.'-"-"__
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RAUWKOST

^SLÄ

RESTAURANT

Café-Restaurant „DE HUNEBEDDEN"

JAN KREMER

-

Midlaren

Tel. 05905-1462

UNIEK

IN

NEDERLAND

ápau^

K e r k s t r a a t 17 - Haren - Tel.050-345131

GRAALMANb.v.
in

terieurvQrzorging

Meubelen - meubel- en woningstoffering
vloerenbedrijf - zonwering - parket
Rijksstraatweg 2 0 4 , 9 7 5 2 BR Haren
Tel. 0 5 0 - 3 4 5 1 3 1 / 3 4 5 1 3 0
Oosterse tapijten - antiek-verkoop
en restauraties.
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DORPSFEEST

l6 JULI

1988
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Hermelink
Frijters
Vos
Kuipers
novers
Blaauboer
Kymmell
Schoenmaker
Roukeina
Saan
•Vessels
üoogervorst
Loercjp- i l i j h o f
Loeröp
De S w a r t
V/d.Sterren

Costing
De Boer
Pijper
Staats
Iles
Bruins
Hartman
Davids
V Moort
Veenstra
Zweertü de Jong
Niehuis
Aalders Kolkman
Wolters
Wolters
Lokhorst

HiSTHAZir;

SÇHUTSWE6

Aukeina
V Wijck
Schrie ver
Korringa
Bos-Muldér
Hoelfzema
Wiggers
Hofstede
Halma
Bruins
Kleef
V/d Pauvort
Bruins-Haayer
Hoving
Kanon
Groeneveld
Kellens
Graalman

Van Burg
Boucher
Tinge
De S w a r t
K e r i n g a - V / d Borgh
Otto
Hamming
Lokhorst
Kooiman
Boucher
:;eerhof

Schaap
Sliedrecht
Davids
Hahn
Br oer erna
Tim
Kilens
Spiegelaar
Kruims
Huis
Klaver
Kverts
Koesker

TOLHI1TSWEG

T

Sants
Arends
D
eters
V/ierenga
Medema Stadens
Meijering
Haayer
Kröner-V. Dijk
Sinnema
Aeilketna
Sijbring
Boes
Vrijen
Nijman
Darneviel
Gros
De With
Vlot
^ud-"i.daaardfcrs

De Vries
Schuiling
Gaastra
Heller
Holenaar
Breider
Koers
Schuiling
Hamminga
Hollander
Kruims
Juistenga
Steenhuis
Hamminga
Koekkoek
V/d Veen
Venema
Julius

't PRTNKTP,
Meisner
Loman
Scheper
V/d Helm
V/d Helm
Scheper
Rakker
Schans
Kremer
Hovenkarap-V Wijngaard
Stel
V/d Zwaag-De Vries
Lamberts
Hospes
liDTTBNV/Kfl
Prevoost
B a k k e r ;Goulmy
Schimmer
Van E l l e n
Kanon
Oosterveld
MTORZTCHT
De B o e r
De G r o o t
Bos
Hijhof
l'eppeihof
Buurs
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R E K L A M E

W E R K T E K ' E N B U R O

HUIS mRKELflRRDIJ
borgweg 34 - 9616 t¡ scharmer
telefoon 05904-2340

Watersportbedrijf „Plankensloot"
A. J. Korringa. 9475 PA Midlaren, Telef. 05905-1546
VERHUUR van vis- en roeiboten - VERKOOP van buitenboordmotoren - LIGPLAATS voor boten - CAFÉ-SLUTERIJ

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

-12-

Hj.tze.ndbu.ro

„czMôôen

heeft regelmatig tijdelijk werk voor:
* administratief personeel;
* typistes en secretaresses (al of niet bekend met
tekstve rwe rki ngsapparatuu r).
* 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

3 Ç%
wm^ ^ ' 9 4 7 5 PHaasakkers
J MIDLAREN '
Tel.:05905-2837
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Busreis vrouwenvereniging 'midlaren' op dinsdwg
7 juni 19§8
Vandaag, om 7.15 uur staan we in onze schuilplaatsen opgewonden te v/achten op onse bus van
half 8.
Daar komt se, plaats genoeg voor vierendertig
ge zellige dames.
Sans, onze chauffeur rijdt ons vla Groningen
naar Bolsward, waar wij in het cafe 'De Groene .-Zeiden ' een 9.00 uur ontbijt geserveerd
krijgen; koffie met een verbazingwekkend vierkanten gebakje.
beerlijk voldaan en nog nalikkend vervolgen v/ij
3nze wereldreis zonder nat te worden, wij passeren verschillende grenzen o.a. Drenthe, Groningen, Friesland, rioord-PIolland, Utrecht, Gelierland, Ove rij sel
Pf f, wat een tocht
en wat een cultuur- en natuurschoon. Afsluit—
lijk bijvoorbeeld, daar waar de dijk indertijd
¿esloten is sta.at het monument 'de dij'kwerker'
EteiS aan ie rechterkant heel in de verte de ei—
La/nden Texel en Vlieland. Voor ons Drenthiens
is het haast niet te bevatten, gelukkig hebben
'•"ij een hele steun aan onze chauffeur, zo weet
lij ons te vertellen da-t de boerderijen in
¡oord-Holland 'stolpen' worden genoemd vanwege

-'<*-

hun uiterlijk, dat geheel anders is dan dat van
onze vertrouwde drentse boerderietjes.
Tegen twaalf uur rammelen wij van honger en vergaan wij van de dorst. Hans weet raad, hij zet
ons af bij; hotel Spaander, wijst ons de weg via
¿e keuken naar het restaurant. Da-ar worden wij
vorstelijk ontvangen. Eerst krijgen wij een aperitief je met soep en daarna; salade, verse worteltjes, boontjes, abrikozen, saus, gebakken a-ar
öappelen, gekookte aa.rda,ppelen en jus. Met de
klap op de vuurpijl ijs met bergen slagroom,
kol van al dat lekkers gaan we op onze dooie
£emak Volendam bekijken. .Vat is dat een gezellig Izaeuterig sta,dje, even mooi is Marken waa.r
we zo tegen twee uur aanmeren.
barken is een ha.venpla.a-t s je met allemaal klei- 3 huisjes, die groen met witte strepen geschilderd :ijn. Ook het huisje van Sijtje Boes staat
neg. Ook hier weer allema,al wandbordjes aan
de w."".'id zoals in Volendam, met dit verschil dat
c' ie v n Volendam vergoeding voor het eten was
en die van Marken huwelijksgeschenken.
•• t gaat die da.g snel zeg, voor* dat wij' weten
is het tijd voor onze laatste stop Spe en da.n
'eer kop naar Midlaren. Niemand wil direkt • naa,r
""•'is, zodat wij allen nog een na-praat-ief je
:..- pjen in 'hik' de Hunnebedden.

H9RTHA
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VOSSEN •
HET WAS ZONDAGAVOND 21.00

UUR EN NOG MOOI HELDER WEER.

ER WAREN IN EN OM HET BOS AL EEN PAAR KEER VOSSEN GESIGNALEERD. HET KENNISSEN WILDEN WIJ DIT OOK EENS GAAN ZIEN.
Dus MET VERREKIJKER EN FOTOTOESTEL GINGEN WIJ EROP UIT.
DE AVOND TEVOREN HADDEN WE 3 JONGE VOSSEN ZIEN SPELEN
AAN DE RAND VAN

HET BOS TUSSEN DE AARDAPPELEN,

íN DE AUTO

ZATEN WIJ NAAR DE PLEK TE KIJKEN WAAR ZE HET BOS UIT KONDEN
KOMEN. NA EEN TIJDJE GEWACHT TE HEBBEN KWAM ER EEN VOSJE
TEVOORSCHIJN. MAAR DEZE WAS SNEL WEER VERDWENEN. WE BESLOTEN
OM VERDER TE GAAN IN DE HOOP ERGENS ANDERS EEN GLIMP OP TE
VANGEN VAN MISSCHIEN EEN REE OF TOCH NOG EEN VOS.
IN DEZE TIJD KRIJGEN REEëN HUN JONGEN. UAN ZOEKEN ZE VOOR
HUN JONG EEN VEILIGE PLAATS OP. HOOG GRAS BIJVOORBEELD.
MAAR DAN LOPEN ZE WEL HET GEVAAR DAT DE BOER DIT GAAT MAAIEN,
ZEKER ALS.HET MOOI DROOG WEER IS, ZOALS VANDAAG.
IN DIT HOGE GRAS LEVEN OOK WEIDEVOGELS EN MUIZEN.
WE REDEN DUS VERDER EN ZAGEN OPEENS EEN VOS IN GEMAAID LAND
LOPEN, IN HET DAARNAAST

GELEGEN HOGE GRAS ZAGEN WE TEGELIJKER

TIJD EEN REE. VoOR HAAR IS HET NIETTE HOPEN DAT DE VOS HAAR
JONG VINDT. KANT VOSSEN SCHUWEN ZICH NIET OM JONGE DIEREN
ALS LAMMETJES EN REEJONGEN ALS BUIT TE VEROVEREN. OOK DE
BOER IS NIET BLIJ MET DEZE REKEL WANT ZE PIKKEN OOK KIPPEN.
WAT SCHETST ONZE VERBAZING, EEN EINDJE VERDER OP VLAK VOOR
DE DIJK WAAR DE SCHAPEN LOPEN, LIEP NOG EEN VOS. MET Z'N
TWEETJES DUS OP ROOFTOCHT UIT. WE HEBBEN HET TWEETAL EEN
TIJDLANG DOOR DE-VERREK IJKER GEOBSERVEERD. EEN FOTO KONDEN
WE NIET MAKEN DAAR WAS HET TE VER WEG VOOR.
HEEL UNIEK EN IMPONEREND OM DIE VOSSEN DAAR ZO TE ZIEN
RONDSCHARRELEN, IN HET GEMAAIDE LAND WAAR JONGE VOGELS EN
MUIZEN VOOR ZE TE VINDEN ZIJN.
TOEN WE NAAR HUIS GINGEN ZAGEN WE BIJ HET BEWUSTE BOSJE
TOCH NOG 2 VOSJES SPELEN. Z E WAREN ECHTER SNEL
MAAR ZO HADDEN WE OP É"É"N AVOND 5 VOSSEN GEZIEN.
Kidlarrai, 15 j m i 1908
M. 1/oerüp

VERDWENEN,
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De
best verzorgde
vakanties
beginnen bij
h nlr!
de Rabo ^
Vakmensen in
vakantiewensen.

-'7HIDLAPEH

SPORTIEF

Bij mijn v/eten is de IJsclub Midlaren de enige
sportvereniging die aangesloten is bij een nationale bond.
Na het ter ziele gaan van de handbalvereniging
"Blauw-wit", zo'n 35 jaar geleden heeft Midlaren
geen vereniging meer gehad met aktieve sporters.
Toch kom je de naam van ons dorp in sportuitslagen v/el tegen.
Dat was nog niet zo lang geleden bij de ruitersport. Heden ten dage zeer regelmatig bij de
zeiluitslagen en onlangs nog bleek dat Midlaren
een jong damtalent rijk is.
In het recreatieve sportgebeuren zijn een aantal
dorpelingen gelukkig wel aktief.
Zo hebben jonge Midlaarders in leeftijd variërend van zo'n 16 t/m 25 jaar afgelopen jaren
meegedaan aan de wedstrijdspelen georganiseerd
ter gelegenheid van Koninginnedag in de Prins
Bernhardhoeve.
Vorig jaar deed êén team uit ons dorp mee en
werd toen derde achter De Groeve en de Telefoonstraat .
Dit jaar heeft het dorp met twee teams deelgenomen. Ons beste team eindigde op de tweede
plaats wederom achter De Groeve. Het andere team
werd zesde.
De deelnemers aan dit gebeuren worden steeds op
zeer aktieve wijze geronseld door VVV bestuurslid Haayer. Volgend jaar hoopt Midlaren met drie
teams deel te kunnen nemen.
Een andere sporttak, waar Midlaarders een woordje in meespreken is het jaarlijks in de maand
mei te houden recreatief volleybaltournooi in
de sporthal "De Zwet".
L
Vorig jaar werd het team van Midlaren 9 in dit
toernooi. Dit jaar namen 75 teams verdeeld over
3 klassen deel.
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Eet team Midlaren I speelde, in de A- poule en
werd daarin uiteindelijk 3 •
fu diaren II veroverde in de B-poule eveneens de
3 plaats.
Heel bizonder was het, dat de beide Midlaarder
teams op vrijdagavond 10 juni om 19.50 uur op
naast elkaar liggende speelvelden tegelijk hun
wedstrijden om de 3 en | plaats speelden.
Binnenkort gaan de teams in een onderlinge
krachtmeting uitproberen wie van beiden het
sterkste is.
Vermeldenswaard is nog, dat de teams uit de andere buitendorpen( De Groeve en Zuidlaarderveen)
verslagen werden.
Dit waren de speelsters en spelers:
'idlaren I
Greet je Sinnema
Stella Schepel
Jose Vos
Ad Sinnema
Dato Steenhuis
.".enk Schuiling
Meter Boogers(geleend)
MinUi. Vos

Midlaren II
Arnold Goulmy
Ruud v. Wijck
Martijn Vos
Arend Jan Julius
Laetitia Hamminga
Martha loeröp
Rita Alsema(geleend)
D. Vos

. -»9-

H E T E L U C H T B A L L O N

Bij ons dorpsfeest komt
het Hulsbergen Hot Air
Balloon Team naar het
sportveld-te Midlaren!
Na het uitladen en
voorbereiden zal om
+ 19.00 uur een
begin gemaakt worden
met het opblazen van
de ballon, door middel
van hete lucht. De
heer Hulsbergen uit
IJhorst, piloot van de
ballon, zal hierbij uitleg
geven.

IN

MIDLAREN
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De hete luxsht wordt verkregen
met behulp van een gasbrander,
die een vermogen ontwikkelt
van 4000 pk. De lucht onder
in de ballon wordt daardoor sterk verhit, en aangezien warme lucht naar boven stijgt, vult de ballon
zich. Als de ballon helemaal is vol geblazen heeft
hij een hoogte van 25 meter en een diameter van 16
meter. Er zit dan 2200 m3 warme lucht in de ballon.
Dat is dan ongeveer de inhoud van 6 à 8 huizen!
Als de lucht dan nog verder verwarmd wordt, stijgt
de ballon op....met daaronderaan het mandje met de
piloot.
Het opstijgen zal om + 19.fO uur zijn. De verkeerstoren van vliegveld Eelde is gewaarschuwd dat men
omstreeks die tijd een ballon boven Midlaren kan
waarnemen. Voor de veiligheid zijn wat dat betreft
alle voorzorgen getroffen.
Deze ballon-opstijging te Midlaren wordt u aangeboden
door
V G N N - ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN
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HUUR 'NCARAVAN
Hetisgemakkefíjker en goedkoper dan u denkt
4 persoons caravan

450

eek

CARAVANS
YIADUCT ZUIDLAREN B.V.
Verlengde stationsweg 7
9477 PJ Zuidlaren
Telefoon: 5905 - 3 3 2 0
NIEUWE 4 PERS. CARAYANS
•450,- per week
i n c l . 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.
vw
Brochure met voorwaarden
wordt u
op aanvrage toegezonden door:
-*-=HJUJ—HULÄJ*9711 GA Groningen

- Hereplein

VLULSLQ 'S
1 - Tel. 050-128858

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

-21
De sponsoring van deze grootste ziektekostenverzekeraar
van Noord Nederland maakt het mogelijk dat deze ballon
de lucht in gaat - en in de lucht blijft. Vandaar ook
de V G N N reclame op de ballon.
Er kan hoogstens één spelbreker bij dit evenement zijn:

slecht weer.

VGNWêO
Met elkaar. Voor elkaar.
P A S S A G I E R S - W E D S T R I J D
HETELUCHTBALLON

—U

De wedstrijd bestaat uit het oplossen van de rebus
in dit Midlaarder Kabinet. Oplossing op de antwoordstrook inleveren bij één van de leden van de Feestkommissie, of op 16 juli vôôr 12.00 uur bij de feesttent. Uit de goede inzenders zal de voorzitter van
de Feestkommissie aan het einde van de koffiebijeenkomst op die dag de twee gelukkigen door loting bekend
maken.
Voorwaarden voor deelname:
-minimum leeftijd: 16 jaar (luchtvaartwet)
-maximum gewicht:
80 kg. (160 pond)
-kleding: een trui of jack (het kan "boven" fris zijn)
-aanwezig: 19.00 uur
-terug: + 21.30 uur
LOS DE REBUS OP EN MAAK EEN KANS OP DEZE LUCHTREIS!!
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JAN KLAASS. HAMMING
drogist

DROOisnsu

Stationsweg 24 - 9471 GR Zuidlaren
DROGISTERIJ-PARFUMERIE
FOTO QUELLE
HOMEOPATHIE
KRUIDEN
CHEMICALIËN
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DE VEENHORST
Groepsaccomodatie
voor scholen,
verenigingen en .
families.
—~"~~~~~\ ZelfverV
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deVeenhorst
eikseizoen de moeite waard
Duinweg 2, 9475 PK Midlaren

Kaasboerderij

HONDENTRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK

P@ IHleHËsiri

ALLES V O O R U W HUISDIEREN.
* WASSEN
* TRIMMEN
* SCHEREN
VAN ALLE RASSEN.
* OOR-TAND-en
VOETVERZORGING

Heiveen 5 midlaren
Telefoon: 0 5 9 0 5 - 2 6 6 9

Yoor uw verse zulvelprodukten. Boerenkaas en
kruidenkaas, geitenkaas en
biologische kaas,
echte boeren karnemelk,
boter en kwark.

Geopend van dinsdag - vrijdag
13.30 - 18.00 uur
zaterdags 0 9 . 0 0 - 17.00 uur
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Tifi
Fa. R. S C H Ö L T E
Poelestraat 45
Tel. 0 5 0 - 128028
9711 PK Groningen

GEEN PRIJS - ZO'N STIJL

ONG
ZIJN
Zowel damesals herenmonturen
vanaf
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Repto Bri
Hoofdstraat 213 9601 EE HOOOEZAND 05980-92467

