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De enige bank in 
uw onipeving 

die werkt voor uw 
omgeving. 

Onze eigen Kahohaiik is een zelf

standige bank, die zelfstandig kan 

beslissen. Over rente, «ver Jeitingen, 

over .i.m Ie nemen personeel, ja, over 

praktisch alles. 

Het belang van de plaatselijke 

leden (onze bank is een coöperatie) 

en cliënten staal hierbij voorop, bu niet 

m i zo hoog mogelijke winst. 

Dal maakt een groot verschil 

niet andere banken, líen groot verschil 

vooral in mentaliteit en betrokkenheid 

bij de plaatselijke gemeenschap. 

I let verschil merk je al snel in 

het persoonlijke contact. On/.e mensen 

zijn direct aanspreekbaar en kunnen 

snel beslissen. 

Dat komt de relatie met leden en 

cliënten alleen maar ten goede. 

We kennen onze klanten dan ook 

-•meestal goed."En mensen die je 

goed kent, blijl' je nu eenmaal langer 

steunen, nok ais het eens wat minder 

met ze gaat. 

Het verschil merk je ook in 

onze betrokkenheid bij tal van activitei

ten in hel bedrijfsleven, van vereni

gingen en op scholen. Kortom, bij alles 

wat er om ons heen gebeurt. 

Wt' weten wat er leeft en we 

helpen dan ook graag met adviezen, 

bemiddeling of faciliteiten. Ook als het 

niet om bankzaken gaat. 

Door onze band mei de plaatse

lijke gemeenschap vinden we <lai een 

vanzelfsprekende zaak. RabobwA C S 

Rabobank. Aangenaam. 

Rabobank ^mm s 



VOORWOORD 

Beste dorpsgenoten en emigranten. 

Het eerste grote geld is binnengehaald met de rommel
markt; ruim ƒ 2.000,— met aftrek van gemaakte kosten. 
Je staat er versteld van hoeveel spullen er op je 
afkomen, zelfs dingen waarvan je denkt: "Moet dat 
nou?". Mijn reaktie op zulke spullen was dat als het 
niet verkocht wordt, komen we het zaterdag terugbren
gen. Hierop reageerde een dorpsgenote: "Maar het is 
toch een rommelmarkt?". 
Op de avond van het ophalen van de spullen werden we 
nog achterna gezeten door een oudere dame op de fiets 
omdat wij haar spullen niet hadden zien staan. Toen ze 
ons had ingehaald (ze moest stevig fietsen) kwam er een 
hartgrondige: "Klojo'sü, ik heb ook nog spullen!!!!". 
Bij het starten van de markt kwamen we nog even in de 
problemen omdat toch niet iedereen er was die zich had 
opgegeven, want zoals altijd waren er een stel hande
laars die de mooiste spullen er van te voren uit wilden 
halen en dan kom je werkelijk handen te kort. (Voor dit 
probleem waren we al gewaarschuwd.) 
Het was een lange hete dag maar toch wel gezellig. 
Ik wil alle mensen die hebben meegeholpen nog even 
bedanken; ik noem geen namen, want je vergeet altijd 
een aantal. 

Met vriendelijke groeten, 

Klaas Schipper (voorz.) 



"lipi Betrouwbaar en snel 
installeren, onderhouden, 
repareren of vernieuwen 
van dakgoten, riolen, 
waterleidingen en al uw 
andere santaire 
installaties. 

. . . . . . ... 

Vraag vrijblijvend 
informatie aan. 

Bronkhorst 
sanitaire installaties 

• 

Lageweg 41, Noordlaren (Gr.) 
Telefoon 05905-91455 



FEEST IN SCHOOL NOORDLAREN 

Zoals velen van u wel weten heeft het schoolgebouw aan de 
Zuidlaarderweg in Noordlaren een grondige verbouwing ondergaan. 
Deze verbouwing was nodig , omdat de kleuters volgens de wet samen 
met de andere groepen van het basisonderwijs in één schoolgebouw 
moesten worden ondergebracht . 
De kleuters zaten in de dependance Achter de Hoven . 
Terwijl de leerlingen onderdak genoten in het Natuurvriendenhuis 
De Hondsrug bij het Noordlaarderbos werd drie maanden lang hard 
gewerkt aan de verbouw en uitbreiding van de oude school . 
Het resultaat is fantastisch : van buiten is het nagenoeg in de 
oude stijl gebleven , van binnen is het een kompleet nieuwe school. 
De naam is gelijk gebleven : o.b.s. " De Rieshoek ". 

Sinds enkele jaren is er in Noordlaren een peuterspeelzaal . De 
peuters hadden hun onderkomen op de bovenverdieping in het dorps
huis De Hoeksteen. Dat was voor hen verre van ideaal . Daarom is 
p.s.z. " Klein Duimpje " ondergebracht in één van de lokalen van de 
school . Er is kleurig kind-vriendelijk geheel van deze ruimte 
en de peuters kunnen nu heerlijk buiten spelen . 

U begrijpt dat bovenstaande reden geeft tot feestvieren . Dat doen 
wij dan ook en wij nodigen u , Midlaarders , van harte uit om één 
of meer van deze feestelijkheden bij te wonen . 

Het programa is : 

donderdag 2 juli 17.00 uur 

vrijdag 3 juli 19.30 uur 

Officiële Opening met aansluitend 
Receptie en Open Huis 

Revue avond 

zaterdag 4 juli 10.00-12.00 uur Grote Boeldag met o.a. 
- een openbare verkoping 
- een grandioos Rad van Avontuur 
met fantastische prijzen 

- nog véél meer leuke attrakties 

Namens de feestcommissie van de school 
Zuidlaarderweg 63 , Noordlaren 

- • 



MIDLAARDER VERENIGINGEN 

Vrouwen vereniging Midlaren 

Toneelvereniging TOMI 

Dorpsbelangen 

Vereniging van Volksvermaken 

• 

IJsvereniging Midlaren 

Jachtveld Midlaren 

Dorps Feest Comûssie 

Sekretaresse 
Bovendiepen 
Tel. 91111 
Sekretaresse 
Haasakkers 
Tel. 93527 
Sekretaris 
Tolhuisweq 
Tel. 92094 
Sekretaris 
Tolhuisweg 8 
Tel. 93558 
Sekretaresse 
Meerzicht 1a 
Tel. 91446 

Mw.A.Oolders 
5 Zuidlaren 

Mw.J.Vos 
2 Midlaren 

Dhr.N.Loeröp 
30 Midlaren 

Dhr.A.Haayer 
Midlaren 

Mw.J de Groot 
Midlaren 

Sekretaris Dhr.S.J.v.d.Helm 
Esweg 50 
Tel. 92969 

Midlaren 

Sekretaris Dhr.A.B.Sinnema 
Tolhuisweg 23 
Tel. 95694 

Midlaren 

• 
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WATERSPORTBEDRIJF 
99 

SCHEEPSACCESSOIRES Havenstraat 18, Zuidlaren, tel. 05905-2946 

HENGELSPORT ARTIKELEN 

^¡Johnson XZORTZXR YAMAHA 
BUITENBOORDMOTEREN 



Buitenhuis 
DE VEENHORST 
Groepsaccomoda t i e 

voor scholen, 
verenigingen en 

families. 
Zelfver-
zorging 
mogelijk 

05905 

92132 

*W Tbuitenhuis 

de Veenhorst 
elkseizoendemoeite waard 

Duinweg 2, 9475 PK Midlaren 

MEERZICHT 
ZUIDLAARDERMEER 

JAN KLAASS. HAMMING 
drogist 

DROGISTERIJ 

Stationsweg 24 - 9471 GR Zuidlaren 

DROGISTERIJ-PARFUMERIE 
FOTO QUELLE 
HOMEOPATHIE 
KRUIDEN 
CHEMICALIËN 



V E R R A S S I N G 

Zo half april kreeg ik een telefoontje van dhr. N Loeröp , sekretaris 
van de vereniging van Dorpsbelangen Midlaren. Hij had een telefoontje 
gehad van het gemeentehuis met de vraag of wij op . woensdag 29 april 
's morgens om half tien bij de gemeente sekretaris wilden komen . Hij 
wou graag nog.wat toelichting over de punten , welke wij ( Niesco en 
ik ) aangekaart hadden over Midlaren in januari . 
Hij zegjt nou kunnen wij niet , wij zijn aan 't werk, maar Marie Kanon 
wil wel» maar zou jij dan wel mee willen , omdat jij er toen ook bij 
was ? " Oa " zei ik " maar dan moet jij maar zorgen dat de papieren 
met de punten erop bij Marie komen ". Dat was goed. 
Na het ! telefoongesprek dacht ik , wat een rare tijd half tien. Het. is 
meestal vier uur 's middags . Maar waar maak ik mij ook druk om , de 
gemeente sekretaris heeft dat zelf zo gewild immers. 
Enfin op de 29e ( ik was de 28e april naar de kapper , want we hadden 
's avonds Vrouwenvereniging ) kwam Marie Kanon mij halen . Ik stond 
er ook nog wat netjes op want we zouden na het gemeentehuis ergens 
een kopje koffie drinken. 
Aangekomen in 't Gemeentehutis , komt Haisma de trap af . Ik zeg 
goede morgen wij zijn van dorpsbelangen Midlaren en wij komen voor 
een gesprek met de gemeente sekretaris. 
Komt IJ maar mee . Wij de trap op , wat een geroezemoes boven ,daar is 
in de raadzaal natuurlijk e-en vergadering , je weet alles zo goed hè. 
De deur gaat open en daar zit de hele zaal vol en de burgemeester 
staat met ambtsketen om . Ik denk wat krijgen we nou ? Maar ja , toen 
hadik het wel door. Och mensen wat een gewaarwording . Wat een dag 
heb ik gehad , onvoorstelbaar. 
Ik wil de mensen bedanken voor de inzet welke ze gedaan hebben om dit 
mogelijk te maken. 
Alle Midlaarders en de bezoekers van Plankensloot wil ik bedanken 
voor de erg mooie jaren welke ik had in Midlaren.. Zonder al deze 
mensen had ik dit niet waar kunnen maken. 

- ' 
Nogmaals bedankt 



Aaf Schipper 
Groninger-
s t raat 47ffi 

MIDLAREN 
Tel. 95427 

Je kunt zien 
datje huid 

het lekker vindt 
•iV'-'rfif"-»̂ -

Groencentrum 
J. H. Roelfzema 

BOOMKWEKERIJ 
SPECIAALZAAK VOOR TUINPLANTEN 

"Wíj leveren bomen, heesters, 
vaste planten, coniferen, 

rozen, neide enz. 
Tevens bloembollen, violen, 
turfstrooisel en compost. 
Alles rechtstreeks van de 

hveherij en eerste hwaliteit. 

Groningerstraat % 
1475 PB miQLfintN 

Telefoon 05105 - 11618 

caravans viaduct zuidlaren bv 
i elefoon 05905 - 93320 

voor: 
onderhoud 

caravanhuur 

onderdelen 



D O R P S F E E S T C O M M I S S I 

voorzitter 
sekretaris 
penningmeester 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 

Klaas Schipper 
Ad Sinnema 
Tine Hospes 
José Vos 
Lammie Korringa 
Johann de Boer 
Vacant 

95427 
95694 
91928 
93527 
96181 
94350 

Uitgave van 't KABINET is 
een initiatief van de 
Dorps feest commissie 

Bank : Rabobank Zuidlaren 
Rekeningnr. 3760.54.832 
Giro van de bank 804729 

Coordinator redaktie en lay out Ad Sinnema 

WIJKHOOFDEN 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg I 
Tolhuisweg II 
Schutshut 

Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Meerzicht. 
Emigranten 

Tjarrie Meisner 
Philip Boucher 
Andries Haayer 
Egbert Veenstra 
Ineke Hahn 
Piet Kanon 
Ningo Venema 
Jan Kremer 
Johann de Boer 
Bouko Kroon 

96303 
92837 
93558 

91682 
92359 
94466 
91462 
94350 
92230 

D0RP.S FEE-S r 
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jfàs. GRAALMAN 
Laan! interieurs bv 

voor exclusieve n meubilering 
m verlichting 
• woonstoffen 
• tapijten 
n parket 
u slaapsystemen 

Telefoon 050-345131 • zonwering 
i 

Rijksstraatweg 204 - 9752 BR Haren 

WATERSPORTBEDRIJF 
„PLANKENSLOOT" 

CHRIS en ANNY BOS 
Groningerstraat 21 
9475 PA Midlaren 
Tel . 05905 -91546 

* verhuur van visboten 
* ligplaats voor boten 
* camping 
* café - slijterij ip^.ö^feë 



THEMA DORPSFEEST 
MIDLAREN 1993 
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Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Náást hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij U 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

*Ons land kent een dicht gespreid net van muziek
scholen. Adressen sturen wij u graag toe. 

* Daarnaast vele privé-les mogelijkheden. 
* Voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren. 
* Kom eens langs of stuur onderstaande bon in; 
* U wordt dan volledig geïnformeerd! 

Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter 
van jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren 
over; 
m huurmogelijkheden van een piano. 
r~ i aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel. 
I l lesmogelijkheden in onze omgeving. 

b 
Met Uw naam en adres zenden aan: 

J = y ^ L L t r - r L x Á ^ I _ - fLLCLVLO is BV. __ 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



Wijkindeling 

Achteroet 
Hermelink 
Frijters 
Vos 
Kuipers 
Goossens 
Blaauboer 
van Dop 
Schoenmaker 
Roukema '"; 
5aan 
Wessels 
Loeröp Nijhof 
Loeröp 
de Swart. 
v.d.Sterren .. 
•Meisner 

Schutshut 
Schaap 
Sliedrecht 
Davids 
•Hahn 
Broersma 
Kuipers 
Ellens 
Spiegelaar 
Kruims 
Huis 
Klaver 
Everts 
Moesker 
Prevoo 
Bakker 
Goulmy 
Schimmer 
Ellen 
•Kanon 
Oosterveld 

Dorpsfeest 26 juni 

Tolhuisweg II 
Oosting 
de Boer 
Pijper 
Staats 
Meisner 
Bruins 
Davids 
Cronenburg 
•Veenstra 
Zweerts de Jong 
Niehuis 
Aalders Kolkman 
Wolters 
Wolters 
Tuintjer 

Plankensloot/ 
Meerzicht 
Aukema 
v. Wijck 
Bos 
Greidanus 
Bos Mulder 
Roelfzema 
Wiggers 
Hofstede 
Halma 
Bruins 
Kleef 
v.d.Pauvort 
Bruins Haayer 
Hoving 
Kanon 
Groeneveld 
Mellens 
Graalman 
*de Boer 
de Groot 
Peppelhof 
5cholte 
Schölte 
Buurs 

• 

1993 

Tolhuisweg I 
Sants 
Arends 
Peters 
Wierenga 
Medema Stadens 
Meijering 
»Haayer 
Kroner van Dijk 
Sinnema 
Aeilkema 
Sijbring 
Boes 
ir • • 
Vrijen Nijman 
Darneviel 
Gros 

Vlot 

't Brinkie 
Meisner 
Loman 
Scheper 
v.d.Helm 
v.d.Helm 
Scheper 
Bakker 
Gorter 
•Kremer 
Hovenkamp -
i v.Wijngaarden 
Stel 
v.d.Zwaag -
de Vries 

Lamberts 
Hospes 

Emigranten 
Harms 
Nijhof 
Nijhof 
Wolters 
Boddeveld 
Korringa 

. 

GroningerstraaSS: 
Schulung 
Gaastra 
Molenaar 
Breider 
Koers 
Schuiling 
Al 
Hollander 
Kruims 
Juistenga 
Steenhuis 
Hamminga 
Koekkoek 
v.d.Veen 
Overduin 
•Venema 
Schipper 
Borlefs 
Julius 

Heihazen 
van Burg 
•Boucher 
Tinge 
de Swart 
Heringa v.d.Bor <jh 
Otto 
Hamming 
Lokhorst 
Kooiman 
Boucher 
Meerhof 

Emigranten 
Kremer 
v.d.Zijl 
Moesker 
Timmer 
Meisner 
Lokhorst 
Vrieling 
Beuker 
•Kroon 
Huisman 



BOEKEN DIE IN GEEN ENKELE MIDLAARDER 
BOEKENKAST MOGEN ONTBREKEN: 

Uitgeverij Ph. Boucher 
DE DANS OM HET GOUDEN KALF Haasaklrers 3, Midlaren 
door de Zuidlaarder: Henk Terpstra Prijs: f37.50 tel: 05905 - 92837 
Een boeiend relaas mvr de ondergang van een veehandelaar, mei rake 
beschrijvingen van hei /even op de veemarkt en prachtige tekeningen 
van de schrijver. 

POESIE; ZES GENERATIES ALBUMVERSJES 
Prijs: ƒ19,90 

128 pag. met albumversjes, van ¡850 tot nu. Ook menig versje uit een 
Midlaarder album is hierin verwerkt. Met heel veel illustraties uit oude 
albums, gedrukt in zachtblamve inkt. 

En voor de kinderen is er nog altijd van de Midlaarder schrijfster: 
Marianne van Albada 

DUIMELOTJE EN ANNEKE TANNEKE TOVERHEKS 
Prijs: ƒ24,90 

Een ondeugend sprookje, met gekleurde plaatjes om zelf in te plakken, 
(leeftijd 5 - 10 jaar) 

i 

Midlaarders die telefonisch bestellen, krijgen de boeken thuisbezorgd! Maar langskomen en ze 
uitzoeken, kan ook. Want behalve bovengenoemde boeken is er nog veel meer... 

RAUWKOST $eg¡y¿tyj¡5¡ RESTAURANT 

Café-Restaurant „DE HUNEBEDDEN" 

JAN KREMER - Midlaren 

UNIEK IN NEDERLAND 



A K T I V I T E I T E N K A L E N D E R 

. 

2 juli '92 School Noordlaren : Opening , receptie en open huis 

3 juli '92 School Noordlaren : Revue avond 

4 juli '92 School Noordlaren : Grote Boeldag met attr akties 

25 juli '92 VVV Midlaren : Fietstocht en feestavond 

1 augustus '92 WV Midlaren : Open Viswedstrijd 

16 augustus '92 VVV Midlaren : Grasbaan races 

29 december '92 VVV Midlaren : Klaverjaswedstrijd 

26 juni 1993 DORPS EEEST MIDLAREN 

• ' 

" 

• 



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

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

» 

rolpens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boerenlever worst 
droge metworst 
droge boerenham (schenk) 

GRONINGERSTRAAT 56. 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON: 05905- 91553 

GARAGE 
LANDBOUWMECHANISATIE 
SCHADEHERSTEL 
SPUITWERK 

Wij controleren 
en verrichten allí 
werkzaamheden 
voorde 
A.P.K. keuring. 

MIDLAREN 
Groningerstraat 50 
05905 - 92031 

Al 

R. Hollander 



P U Z Z E L P A G * N A 
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VUL DE ZINNEN AAN : 
-. 

In de zuidlaarder vlag staat een 
Midlaren is een 
Bootje varen doen we op het 
Vakantie vindt iedereen 
Ons café heet . . . . 
De oudste boom van het dorp is een 
Koeien eten 's zomers 
De schaapskudde loopt op de 

Tegen de wind in zeilen heet 
De Bloemert is o.a. een 
De rommelmarkt was op de 
Midlaren hoort bij de gemeente 
Het rauwkostrestaurant heet De 
Je kunt kamperen in een 
Wij wonen in 
Het vroegere schoolhoofd heet 
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JUlATIiS«C[NTRAU VEBWARMING INSJAILAWS *'lUCMtBtHANOHINf. INSlAtlANf S • AIBCONOIIIONlNC INS7AIUTKS • WA_ 

Feenstra Noord 
mist de 

aansluitina niet. 

i 
...."•»• •-.••»"̂•'---•"̂.-̂-' • 

WK W j r t f i ^ . — 

/ 

Werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
installaties : Uw specialist voor zowel de utiliteits-
als woningbouw. 
Service : Het afsluiten van een zeer aantrekkelijk 
meerjarig "all-in" onderhouds- en service
abonnement betekent het verschuiven van uw 
onderhoudszorgen naar ons. 

Uraniumweg 6 
Heerenveen 
Tel. 05130-37111 

Emdenweg 5 
Groningen 
Tel. 050-422322 

Bolder 59 
Drachten 
Tel. 05120-26258 

\ 



De Dorpsfeest Commissie Midlaren 
organiseert ten bate van het 

DORPSFEEST 1993 
een 

OMMELMAftjf , . 
• met 

A T T R A K T I E S 
Zo starten we vol goede moed met een voor ons nieuwe aktiviteit ten 
bate van het Dorpsfeest 1993. 
Met de ervarings gegevens van de Vrouwenvereniging Midlaren op papier 
en wat eigen ideën 
Een hele organisatie gaat eraan vooraf . Tijdens de voorbereidingen 
werd al materiaal ingezameld en opgeslagen en dan de donderdag ervoor 
inzamelrondes van alles wat men beschikbaar stelde , en dat was niet 
gering. 
De wagens vol met spullen reden af en aan . De bedoeling was om de 
spullen bij binnenkomst te sorteren en te 'prijzen'. De dames begon
nen vol goede moed te sorteren en waren verrast over de vaak fraaie 
de aangeboden waren , echter de stroom was zo gigantisch dat alleen 
grof sorteren mogelijk was. Ruimte gebrek maakte het noodzakelijk dat 
dat een groot deel weer op wagens geladen moest worden en klaar gezet 
voor zaterdag. 

Op de Zaterdag Rommelmarktdag dreigde 's ochtens een kleine chaos. 
Ondanks de 'goede' voorbereiding kwamen slechts 12 van de toegezegde 
32 mensen opdagen (6 afzeggingen) , waardoor geen goede taakverdeling 
mogelijk was. 
Het opzetten en uitstallen was nog in volle gang toen de eerste 
'klanten' het terrein op kwamen . De nog niet uitgepakte spullen 
bleken veel aantrekkingskracht uit te oefenen en zo was al gauw niet 
meer duidelijk of het deelnemers of 'klanten' waren die in de dozen 
zaten te trekken en of wel of niet afgerekend werd. 

• 
îaar de greep op de zaak kwam terug ,er kwam nog wat hulp 
-let draaiorgel begon te spelen - De eerste koffie werd geschonken -
3e poffertjeskraam werd geïnstalleerd - De worstpah begon te borrelen 
Het Rad van avontuur begon zijn eerste ronde - Kortom de markt begon 



De markt was grof ingedeeld naar soort : Sanitair , Glaswerk en 
aardewerk , Boeken en kinderspeelgoed , Kleding en schoeisel 
Meubilair , Huisraad en elektra , en overige spullen. 
De markt trok niet helemaal het gewenste aantal bezoekers , maar het 
verkooptalent van een aantal deelnemers maakte dat wel weer goed. 

Dat reklame maken het halve werk is hadden de mensen vande poffertjes 
kraam goed gezien , na voorproefrondes stond men in de rij voor de 
kraam en anders werd men wel gehaald . Een keer geproefd was men 
verloren. 
Dat de voorzitter bij het Rad van Avontuur met de eerste prijzen ging 
strijken , riep dat even wat vragen op . Toen later ook anderen in de 
prijzen vielen besefte men dat het geluk geweest moest zijn. 
De koffiehoek was ondanks de nodige windschermen toch nog de koudste 
plaats , maar goed dat de koffie dichtbij was. 
De sanitaire hoek liep goed , ik bedoel de verkoop . Een komplete CV 
verdween met moeite in luxe wagen , terwijl heel wat energie bewuste 
mensen een nieuwe kamerthernostaat aanschaften. 
Bij het glas en aardewerk leek het soms wel een VVV atraktie zo druk. 
Een kompleet servies bleek en delen verkocht meer op te brengen 
De boekenstand zag er uitgelezen uit terwijl ook de presentatie goed 
goed verzorgd was. 
Evenals de kledingstand , waar modebewust personeel ook zonder het 
gebruik van paskamers de klanten goed wist aan en uit te kleden. 
Agressieve verkoopmethode ? nee hoor , niemand op de kast was het 
devies bij de meubel sektor , toch werden kasten en tafels van nieuwe 
eigenaren voorzien en soms met enige moeite in veel te krappe auto's 
geperst. Wat wel opviel was , dat alle stoelen onverkocht bleven 
of ?? 
Bij de overige huisraad , van vogelkooi tot braadpan , van wandkleed 
tot strijkplank , van sportschoenen tot super luxe ski's uit de jaren 
'60 , van wasdrooger tot krultang , werd de verkoop met een enorme 
vakkennis toegepast , nadat men had ontdekt wat voor artikel het was. 

Het in verhouding gezien goedkoopste artikel was een niet werkende TV 
Het artikel met de beste vooruitzichten was wel een koffer , die een 
Amerika reis zou maken (volgens de koper) 
De grootste overdracht van goederen vond op het sluiten van de markt 
plaats . Nadat de stoelen en de overige kleding hun nieuwe bestemming 
hadden gevonden , vonden 3 wagens vol materiaal een nieuwe eigenaar 
Vanwege de hoeveelheid werd besloten dit terplaatse af te leveren aan 
de Lageweg. 

Conclusie:Midlaren heeft zijn zolders opgeruimd en de DFC is gelukkig 
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Aan het uitgestrekte Zuidlaardermeer ligt REKREATDZCENTRUM 
"DE BLOEMERT": dè vakantiestek voor jong en oud! Daar huurt u een 

prachtige bungalow, zet de caravan op de uitgestrekte camping of legt met de 
boot aan in de ruime jachthaven. Verder vindt u op 'De Bloemen* 

'n dierenpark, 'n speeltuin en tennisbanen. Ukunt er fietsen en boten huren. 

PAVLLJOENfRESTAURANTZUIDLAARDERMEER 
Direkt aan het water ligt het Paviljoen Zuidlaardermeer. Daar wordt u gastvrij 
op uw wenken bediend. In het Paviljoen Zuidlaardermeer is ook heelgoed een 
barbecue, feest, receptie of reünie te organiseren. Vijftig meter verderop ligtket 

Restaurant Zuidlaardermeer: dè gelegenheid om sfeervol en culinair te genieten. 

ZEIL- SURFSCHOOL ZUIDLAARDERMEER biedt aan jong en oud de 
gelegenheid om in een prima sfeer de kunst van het zeilen en surfen onder de 

knie te krijgen. De vloot varieert van Optimist tot 16 m2, van fun-board tot 
catamaran en van kano tot luxe 2-mast tjalk (20m). 

RONDVAART- EN PARTYBOOT "WOLFHORN" Vanaf de nieuwe, gezellig 
ingerichte en verwarmde rondvaartboot "Wolfhorn" kunnen alle prachtige 

plekjes van het waterland op en rond het Zuidlaardermeer in alle rust worden 
bekeken. Ook is de boot bij uitstek geschikt voor het houden van feestjes, 
personeelsavonden, reünies of rustieke natuurtochten. 

Voor uitgebreide kleurenfolder, 
informatie en boekingen: 

REKREATŒCENTRUM "DE BLOEMERT" 
De Bloemen 1,9475 TG Midlaren 

Correspondentieadres: Postbus 7,9470 AA Zuidlaren 

Telefoon: 05905- 91555, Telefax: 05905- 95190 

DeBloemert 
un het Zuidlurdanmer 
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