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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)

GRONINGERSTRAAT 5 6 , 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON: 05905- 91553

R. Hollander

GARAGE
LANDBOUWMECHANISATIE
SCHADEHERSTEL
SPUITWERK
Wij controleren
en verrichten al Ir
werkzaamheden
voor de
A.P.K. keuring.

MIDLAREN
Groningerstraat 50
05.905 - 9 2 0 3 1
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Feenstra Noord
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aansluiting
niet
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Werktuigbouwkundige en elektrotechnische
installaties : Uw specialist voor zowel de utiliteitsals woningbouw.
Service : Het afsluiten van een zeer aantrekkelijk
meerjarig "all-in" onderhouds- en serviceabonnement betekent het verschuiven van uw
onderhoudszorgen naar ons.

Uraniumweg 6
Heerenveen
Tel. 05130-37111

Sí

Bolder 59
Drachten
Tel. 05120-26258

Emdenweg 5
Groningen
Tel. 050-422322
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VOORWOORD
Beste dorpsgenoten en emigranten,
(cowboys en indianen)
Na een tweede rommelmarkt, waarbij iedereen aanwezig was, hebben wij het gestelde bedrag, dat wij
ons ter doel hadden gesteld, gehaald. Dus het
feest kan beginnen!
Op dit moment zijn de diverse wijken druk bezig
met het bouwen van de door hun uitgekozen decors
en spelen. Als ik hier en daar zie hoeveel tijd er
in gestoken wordt, moet het een succes worden. Met
een prijs in het vooruitzicht doet men zijn uiterste best. Het is echter wel moeilijk met het door
de feestcommissie uitbetaalde bedrag, maar ieder
draagt een steentje bij.
Het bouwen van de decors geeft een stukje verbroedering, waarbij ook door de nieuwkomers de handen
danig uit de mouwen worden gestoken.
Zo is er op de wijkvergadering van de Groningerstraat, op voorstel van de slager Koers, een
buurtvereniging opgericht met een voorzitter,
penningmeester en gelijk geld in de kas voor meer
feestjes in de wijk. Misschien ook iets voor de
overige wijken?!
Voor het opbouwen en inrichten van de tent hebben
wij nog vrijwilligers nodig, gaarne reaktie!
Tot ziens op het feest!!
Klaas Schipper (voorz.)
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Café-Restaurant „DE HUNEBEDDEN"

Midiaren

UNIEK

NEDERLAND

IN

BOEKEN DIE IN GEEN ENKELE MIDLAARDER
BOEKENKAST MOGEN ONTBREKEN:
Uitgeverij Ph. Boucher
Haasakkers 3, Midlaren
DE DANS OM HET GOUDEN KALF
tel: 05905 - 92837
door de Zuidlaarder: Henk Terpstra Prijs: f3740
Een boeiend relaas over de ondergang van een veehandelaar, mei rake
beschrijvingen van het leven op de veemarkt en prachtige tekeningen
van de schrijver.
POESIE; ZES GENERATIES ALBUMVERSJES
Prijs: ƒ19.90
128 pag. met albumversjes, van 1850 tol nu. Ook menig versje uit een
Midlaarder album is hierin verwerkt. Met heel veel illustraties uit oude
albums, gedrukt in zachiblauwe inkt.

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

DUIMELOTJE EN ANNEKE TANNEKE TOVERHEKS
Prijs: f24,90
Een ondeugend sprookje, met gekleurde plaatjes om zelf in te plakken,
(leeftijd 5 • 10 jaar)
Midlaardcrs die telefonisch bestellen, krijgen de boeken thuisbezorgd! Maar langskomen en zelf
uitzoeken, kan ook. Want behalve bovengenoemde boeken is er nog veel meer...

MIDLAARDER

VERENIGINGEN

Vrouwen vereniging Midlaren

Sekretaresse
Bovendiepen
T e l . 91111

Toneelvereniging

Mw.J.Vos
Sekretaresse
2
Midlaren
Haasakkers
Tel. 93527
Dhr.N.Loeröp
Sekretaris
30
Midlaren
Tolhuisweg
Tel. 92094
Dhr.A.Haayer
Sekretaris
Midlaren
Tolhuisweg 8
Tel. 93558
Sekretaresse Mw.J de Groot
Midlaren
Meerzicht 1a
Tel. 91446
Sekretaris Dhr.S.J.v.d.Helm
Esweg 50
Midlaren
Tel. 92969

Dorpsbelangen

TOMI

-

Vereniging van Volksvermaken
IJsvereniging Midlaren
Jachtveld

Midlaren

Dorps Eeest Commissie
Natuur- en Milieuwerkgroep
Midlaren

Mw.A.Oolders
5
Zuidlaren

Sekretaris
Ohr.A.B.Sinnema
Tolhuisweg 23
Midlaren
T e l . 95694

Coördinator Dhr.E.Veenstra
Midlaren
' Tolhuisweg 27
Tel. 96053

•
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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, j

* Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. Adressen sturen wij u graag toe.
* Daarnaast vele privé-les mogelijkheden.
* Voor het eerste Ipsjaar 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:
l l huurmogelijkheden van een piano.
I i aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel.
I l lesmogelijkheden in onze omgeving.
Met Uw naam en adres zenden aan:
>
— / / / I—14- n Lt i*
*

ÙÏAXLMJQ '-5 B.V. _

Antwoordnummer S55"'97Ö0 WB Groningen
8
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D O R P S

FEEST

C O M M I S S I E

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
Coordinator

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

redaktie en lay out Ad Sinnema

WIJKHOOFDEN
Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg
Tolhuisweg
Schutshut

I
II

Groningerstraat
't Brinkje
Plankensloot/Meerzicht
Emigranten

Tjarrie Meisner
Philip Boucher
Andries Haayer
Egbert Veenstra
Ineke Hahn
Piet Kanon
Ningo Venema

91682
92359
94466

Johann de Boer
Bouko Kroon

94350
92230

96303
92837
93558

.
.

FC?

WATERSPORTBEDRIJF
99

99
SCHEEPSACCESSOIRES Havenstraat 18, Zuidlaren, tel. 05905-2946
HENGELSPORT ARTIKELEN

^¡Johnson

HOnmac

YAMAHA

BUITENBOORDMOTEREN

caravans viaduct zuidllarer» bv
Telefoon 05905 - 93320

voor:

onderhoud

caravanhuur
UJ

onderdelen
Groencentrum
J. H. Roelfzema

De
schoonheidsspecialist. #»

BOOMKWEKERIJ
SPECIAALZAAK VOOR TUINPLANTEN

Aaf Schipper
Groningerstraat 47 a
MIDLAREN
Tel. 9542?
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Je kunt zien
d a t j e huid
het lekker vindt

\A\ leveren bomen, heesters,
vaste planten., coniferen,
rozen, heule enz.
Tevens bloembollen, violen,
turfstrooisel en compost.
Alles rechtstreeks va*v de
hveberij en eerste kwaliteit.
Groniigerstraat 36
W5 pg maflREN
Telefoon 05T05 - IBB

Wijkindeiing
Achteroet
Hermelink
Frijters
Vos
Kuipers
Goossens
Blaauboer
van Dop
Schoenmaker
Roukema
Saan
Wessels
Loeröp Nijhof
Loeröp
de Swart
v.d.Sterren
•Meisner
Schutshut
Schaap
Sliedrecht
Davids
»Hahn
Broersma
Kuipers
Ellens
Spiegelaar
Kruims
Huis
Klaver
Everts
Maesker
Prevoo
Bakker
Goulmy
Schimmer
Ellen
•Kanon
Oosterveld

Dorpsfeest

26 juni 1993

Tolhuisweg II
Oosting
de Boer
Pijper
5taats
Meisner
Bruins
Davids
Cronenburg
•Veenstra
Zweerts de Jong
Niehuis
Aalders Kolkman
Wolters
Wolters
Tuintjer
Plankensloat/
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
Schölte
Schölte
Buurs
•

Tolhuisweg I
Sants
Arends
Peters
Wierenga
Medema Stadens
Meijering
•Haayer
Kroner van Dijk
Sinnema
Aeilkema
Sijbring
Boes
•
Vrijen
Nijman
Darneviel
Gros
de With
Vlot
't Brinkie
Meisner
Loman
Scheper
v.d.Helm
v.d.Helm
Scheper
Bakker
Gorter
•Kremer
Hovenkamp v.Wijngaarden
Stel
v.d.Zwaag de Vries
Lamberts
Hospes
Emigranten
Harms
Nijhof
Nijhof
Wolters
Boddeveld
Korringa

11

Groningerstraat
Schuiling
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.Borgh
Otto
Hamming
Lokhorst
Kooiman
Boucher
Meerhof
Emigranten
Kremer
v.d.Zijl
Moesker
Timmer
Meisner
Lokhorst
Vrieling
Beuker
•Kroon
Huisman
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Voorbereiding DORPSFEEST 1993

•
. -«M

Voordat zelfs maar gedacht kon
worden aan een thema voor het
DORPSFEEST 1993
moesten even
een aantal zaken geregeld worden
Op 29 april 1991 is de 'nieuwe' Dorpsfeest Commissie geïnstalleerd.
Twee jaar om een feest te organiseren , maar vooral zorgen
dat het benodigde geld voor het feest boven tafel komt.
Een opsomming van de aktiviteiten om de kas te 'spekken':
- Oud papier inzamelen ( 8x ) waarbij het haast een puur
sociale aangelegenheid is geworden,vandaar ook dat hiermee
gestopt is.
- Kniepertjes ( 1x ) rond gebracht , heel dankbaar werk.
- Stickers,wat heel enthousiast begon,bleek een financiële
miskoop , maarja , tegenslagen moet je overwinnen.
- Verloting waarvan je de opbrengst van te voren kunt berekenen, mits je alle loten verkoopt .
De laatste loten
werden 10 minuten voor de trekking nog verkocht, dus....
- Zelfs mest verkoop behoorde tot een van de aktiviteiten
en niet zonder sukses...Het resultaat is nu dan ook duidelijk zichtbaar : als IJ niet heeft gekocht is het gras bij
de buurman inderdaad groener.
12

- Rommelmarkt ( 2x ) een niet meer weg te denken evenement
wat duidelijk overal het oud papier inzamelen heeft verdrongen en voor de beste opbrengst heeft gezorgd.
- Dit alles zou U niet kunnen lezen als 't Kabinet
niet
was uitgekomen ( 4x ), waarbij de adventeerders gezamelijk
de kosten van het drukwerk betaalden en daarnaast de kas
bijgevuld werd.
Dertig vergaderingen hebben we gewijd aan de organisatie
van bovenstaande en de uitvoering van het dorpsfeest.
Een vergadering is nog geen aktie: dat hebben we samen met
U gedaan . Bij alle aktiepunten hebben we bijna nooit tevergeefs een beroep op IJ gedaan.
Wat geeft dat een goed gevoel hè : Het oude papier uit de
schuur, alle rommel van de zolder, een prijs qewonnen in
verloting, de tuin bemest, daar dacht ik even over na terwijl ik 't Kabinet las en ondertussen op een kniepertje
zat te knabbelen.
Wat vergeten ?? Oh ja , die sticker ....vandaar die fiasco
Ad

*^£ i "
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Natuur- en Milieuwerkgroep Midlaren

Een nieuwe vereniging in Midlaren ?
Wel in de zin van een
groepje mensen die zich actief met bepaalde zaken in ons mooie
dorpje bezig houdt ; niet in de zin van een club met officiële
statuten en jaarvergaderingen en dergelijke . De werkgroep is
vooral geïnteresseerd in de natuur en de leefomgeving vlakbij
huis.
Om maar eens een greep uit de zeer vele mogelijkeden te doen :
onderhoud openbaar groen ( bomen , heggen , bosjes , bermen ) ,
onderhoud en aanleg van fiets- en wandelpaden ,
verkeers
(on) veilige situaties , bermparkeren ( lelijk ) ,
hondepoep
( "uw hond , uw stront" ) , milieuvriendelijk tuinieren , het
plaatsen (en eventueel maken) van nestkastjes , imkeren , houden
van scharrelkippen , het zaaien ên planten van vlinder- en bijenvoergewassen , het (laten) verwijderen van zwerfvuil , het maker
van kleine excursies , het uitwisselen van zaden en planten,
energiebesparing, etc.,etc.
Wist u dat de wergroep sinds dit jaar
het onderhoud en de beplanting van de
bloembakken aan de Tolhuisweg verzorgt?
Hiertoe zijn afspraken met de gemeente
en een aantal bewoners gemaakt. Het stond
zelfs in het Nieuwsblad van het Noorden
Wist u dat er in het voorjaar een aantal kleine en bijnaongelukken aan de Tolhuisweg gebeurden ? Moeten er eerst geliefde
huisdieren worden doodgereden, kinderen in het ziekenhuis terecht
komen of erger? Sommigen gebruiken de weg als slalomcircuit,
De werkgroep vindt 30 km (maximaal) veilig voor mens en dier.
Wist u dat de beroemdste wandelroute van Nederland dwars dooi
Midlaren loopt ? Het is het Pieterpad van Pieterburen naai
Maastricht: maar liefst 460 kilometer . In Midlaren gaat het pac
van de Duinweg, via de Haasakkers, Heiveen, en Tolhuisweg naar dt
Schutsweg en dan richting Zuidlaren . Dit betekent dat dagelijks
soms enkele tientallen mensen door Midlaren lopen met rugzakje;
op, rustige mensen die al lopend de natuur en leefomgeving niel
verstoren en niet voor stank, lawaai en onveiligheid zorgen.
Zin om ook een dagje te lopen ?
Moet u eens de etappe Midlaren - Rolde proberen.
U komt langs piekjes, waarvan u het bestaan niet eens wist en
u kunt met de bus terug.
16

Het Pieterpad is ook in omgekeerde richting te lopen , dus
bijvoorbeeld de etappe Midlaren - Groningen.
Wist u dat Midlaren is opgenomen in een splinternieuwe landelijke
fietsroute de LF 14 (de Saksenroute) van Lauwersoog naar Enschede
Ook deze route is in beide richtingen te doen en staat zeer goed
aangegeven.
De werkgroep testte voor u een stukje LF14A (van noord naar zuid)
namelijk Midlaren - Borger. Prachtige fietspaadjes , schitterende
natuur , véél plekken waar je alleen maar fietsend of lopend kunt
komen. Ook eens doen !!
De-LE-14.. gaat langs de Duinweg, stukje Tolhuisweg en en de Vijftig
Builder-.
Nog weer nieuwer is de Stroomdalroute
een fietsroute die via Noordlaren
GTo'ningerstraat , Tolhuisweg en de
Vijftig Bunder voert . Hebben we nog
niet uitgeprobeerd . Volg de nieuwe
bordjes.
Wist u dat er door Midlaren een
knapzakwandelroute loopt ?
Wist u dat de werkgroep een afhaaladres heeft voor biologische/
ekologische produkten ? De Produkten worden geleverd door de
kaasmakerij Karwij in Rolde.
U bestelt ze telefonisch en ze staan vrijdagavond om +_7 uur klaar
in Midlaren . Voor iedere Midlaarder op loop- of fietsafstanoU. en
dan levert u eigenlijk een dubbele bijdrage aan een beter milieu.
Betaling per bank of giro . Wij beschikken over een bestellijst
met + 300 produkten, bijvoorbeeld enkele tientallen soorten kaas,,
15 soorten broodbeleg , koeken , meelsoorten , granen , oli^i,'
aardappels , groenten , soepen , koffie , thee , wijn , b'i'èf,
vruchtensappen , noten , schoonmaakartikelen , e t c , e t c . Diej
lijst kunt u zo krijgen.
Is er iets in het bovenstaande dat uw interesse wekte , wilt -Ag
ergens aan meedoen, hebt u suggesties , vindt u iets in Midlarln
voor verbetering vatbaar , houdt u van (on)kruid , vlinders JÇfj.
biologische kaas ?
.
'•%•
Neem dan eens contact op met iemand van de werkgroep,bijvoorbeeld
E.Veenstra
Tolhuisweg 27
tel. 96053'" of '
Jf'
J.Aalders
Tolhuisweg 33
tel. 95792 ">--\?*:''-*t^Met het verbeteren van de wereld kun je heel dichtbij beginnen.

17

•
.

''*|||&£:
>>>..

.

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
18

.

SSeütí
Voorbereiding op het dorpsfeest
van de wijk 'ACHTEROET'

t.hï»m^àimiij^m

Nadat het dorpsfeest in grote
lijnen was uitgezet door de
dorpsfeest commissie werd het
voor de wijken tijd te beginnen
met hun onderdeel op te bouwen.

"ÜJ.I

'-"-"Hiervoor kwam onze wijk op zondagmorgen 25 april voor het eerst bij elkaar. Een groot
aantal huizen was vertegenwoordigd , zodat we met 15
personen waren (de meegekomen kinderen niet gerekend ! )
Een fantastische opkomst, wat ook fijn was voor onze
nieuwe bewoners,die zo iedereen wat beter leerden kennen.
Na doorgesproken te hebben wat de bedoeling was , hadden
velen prachtige ideëen, waarvan een groot aantal uitvoerbaar bleek te zijn.
De saamhorigheid was uniek, allen hadden er zin in. Drie
bewoners zullen het spel /de spellen gaan uitwerken, een
paar zorgen voor het ontwerp van het geveltje, een bouwgroepje van 4 man zal de uitvoering voor z'n rekening
nemen en vast materiaal verzamelen.
Op zondagmorgen 16 mei kwamen wij weer bijeen.De plannen
waren verder uitgewerkt, de tekening was gemaakt : het
bouwen kan beginnen ! !
Wat zal er allemaal gebeurd zijn op onze volgende buurtbijeenkomst op 13 juni !
"Achteroet"
José Vos.
•
•
19

GRAALMAN

interieurs bv
•

voor exclusieve

•
m
m
m
B
m

Telefoon 050-345131

meubilering
verlichting
woonstoffen
tapijten
parket
slaapsystemen
zonwering

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

a»<s¡?.

^âé

EVEN VOORSTELLEN
n

Country groep
Country duo
Marko tenkink
Henk Okma
Erik van Enk
Reind Bergman
Bert Tuinman
Linda Sollie

en

TREASURE •

" LINDA & GARDNER

:
:
:
:
:

n

Elektrische gitaar met slide en solowerk
Twaalfsnarige gitaar, speelt western + zang
Basgitarist
Slagwerk en hoge stemmen
Keyboard-Synthesizer-Mondharmonica, 3e stem
Drijfveer achter de band en
zingt veel
duetjes met
: Vormt samen met Bert Tuinman het duo
'0
LINDA & GARDNER.
Linda is de zangeres van de groep en beschikt
over het typische country stemgeluid.

21

De enige banl¿ in
uwoMpeving
die werkt voor uw
om^evin?.
Onze eigen Kahnhank is een zelfstandige bank, die zelfstandig kan

cliënten alleen maar ten goede.
Wc kennen onze klanten dan o o k

beslissen. Over r e n t e , over leningen,

meestal goed. I:ii mensen die. je

over Mn te nemen personeel, ja, over

goed k e n t, b l i j f je nu eenmaal'.langer

praktisch alles.

steunen, o o k als het eens wa t m i n d e r

Met belang van de plaatselijke
leden ( o n / e bank is een coöperatie)

met ze gaat.
Het verschil m e r k je ook in

en cliënten staat hierbij v o o r o p . Hn niet

onze betrokkenheid bi j tal van activitei-

een zo hoog m o g e l i j k e winst.

ten in het bedrijfsleven, van v e r e n i -

Dat

maakt

een g r o ot

verschil

niet andere b a n k e n , l i e n g r o o t verschil
v o o r a l i n mentaliteit en betrokkenhei d
bij »Ie plaatselijke gemeenschap.
I let verschil m e r k je al snel i n
het persoonlijke contact. Onze mensen
zijn direct aanspreekbaar en kunne n
snel beslissen.

gingen en o p scholen. K o r t o m , bi j alles
wat er o m ons heen g e b e u r t .
Wó w e t e n wat or leeft en w e
helpen dan o o k graag met

adviezen,

b e m i d d e l i n g o f faciliteiten. O o k als het
niet o m bank/aken gaat.
D o o r onze band met de plaatselijke gemeenschap vinden w e d a ' een

Dat k o m t de relatie met leden en

vanzelfsprekende zaak. RflfaobUlk
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Rabobank. Aangenaam.
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HET DORPSEEEST VAN MIDLAARDER CITY
•Alle bewoners zijn druk bezig met de voorbereidingen.
Iedereen is via de wijkhoofden geïnformeerd.
In 't Kabinet is ook het nodige aangegeven wat wij verwachten,
Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan even kontakt op:
of met uw wijkhoofd of met een der commissie leden.
Eén vraag kwam nog wel naar voren :
WAT TREK IK AAN NAAR HET FEEST
DAAR KUN JE EEN
i

^ uut*. .

BOOM OVER OPZETTEN

•

Ik kan U verzekeren dat dit voor ons net zo moeilijk is als
voor U
COUNTRY & WESTERN kledij
graag
Het belangrijkste is echter ..
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Aan het idtgestwkteZuidlaardennœr ligt MKREATŒCENTRUM
"DE BLOEMERV: 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.
PAvTLfOEN/RESTAVRANTZUmiAARDERMEER
Direkt aan het water ligt het Paviljoen Zuidlaardermeer. Daar wordt u gastvrij
op uw wenken bediend. In het Paviljoen Zuidlaardermèerls ook heelgoed een
barbecue, feest, receptie- of reünie te organiseren. Vijftig meter verderop ligt het
Restaurant Zuidlaardermeer! dè gelegenheid om sfeervol en culinair te genieten.
ZEIL- SWFSCHOOL 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- ENPARTYBOOT'•WOLFBORN" Vanaf de nieuwe, gezellig
ingerichte en verwarmde rondvaartboot "Wolßorn" 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 ofrustieke natuurtochten.
Voor uitgebreide kleurenfólder,
informatie en boekingen:
REKREATIECENTRUM "DE BLOEMERV
De Bloemert 1,9475 TG Midlaren
Correspondentieadres: Postbus 7,9470 AA Zuidlaren
Telefoon: 05905- 91555, Telefax: 05905- 95190
24

De Bloemert
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ALLE

D U I D E L I J K H E I D

Alle wijken maken hun country decor en het spel.
Het opstellen op het terrein kan vanaf vrijdagavond.
Na het plaatsen van de tent wordt het terrein ingedeeld.
Het terrein is erg drassig na erge regenval, daarom het
verzoek om dan zo weinig als mogelijk met het aan te voeren
materiaal het terrein te vernielen.
Bij het boren in de grond niet verder als de leemlaag te
boren.( dit i.v.m. de ijsbaanfunktie ) .
Bij alle aktiviteiten ten alle tijde rekening houden met
voldoende veiligheidsmaatregelen.
Bij de ingang van het terrein staat een toilet wagen.
Op het terrein zijn snacks , ijs en consumpties te verkrijgen.
KINDEREN tot en met 15 jaar.
* Om 13.15 uur worden de kinderen verwacht voor het invullen
van de label aan de ballonnen die bij de opening worden
opgelaten.
* De ballon die de grootste afstand heeft afgelegd en waarvan
hef'label" vóór zaterdag 10 juli '93 - 12.00 uur binnen is,
ontvangt een leuke prijs.
* Tevens ontvangen de kinderen 1 consumptiebon, 1 ijsbon en
5 deelname bonnen.
.
NB. De muziek die verzorgt word door TREASURE is niet alleen
om naar te luisteren.
ER KAN GEDANST WORDEN
•
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Buitenhuis

DE VEENHORST

Groepsaccomodati e
voor scholen.
verenigingen en
families.
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" V Tbuitenhuis

de Veenhorst

MEERZICHT
ZUIDLAARDERMEER

dkseizoen de moeite waard
Duinweg 2, 9475 PK Midlaren

JAN KLAASS. HAMMING
drogist
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1 DROG1STÍRU 1

Stationsweg 24 - 9471 GR Zuidlaren
DROGISTERIJ-PARFUMERIE
FOTO QUELLE
HOMEOPATHIE
KRUIDEN
CHEMICALIËN

FOTOOUELLE
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TOT ZIENS
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