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H U U R 'N C A R A V A N

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND
* VAKANTIE
*

Tel: 05905-93320

caravans viaduct zuidlaren

V.O.F.

v

f c , + ¡ft**«

Trudy,
Korku S-petl Mtfl * • tolU.^¿

(1
)f-U/1iiiL.

cÇuf J«ff

^ -

ernafifi¿u-u

et tew,.

%l~

l

\uM¡

°

<

ñasnoH^uú:

/j>^ . ^ y

Midland .,

75,/Uê^wK, fl.fl/zïua-mn . ///r¿^*t.

A/offi//¿ ¿Jn^ûlin

â.lcb^lt^^^

^U^¥t

I

/

•

^

.

#

*

.

í

J

¡

h

t

t

/

a

l

.

¿

jtt¿ui¿~LH-jeiMtHxsjij

¿

tML^U

i

4

^

4

&

<

^

é

m

k

k

w

tt^Vi-Hs/-â-*j

'-¿tPjULí i-7t4U/L

/

4

*

M

,

k

&

*

?

%

fS&^i/Ciao^&e-

./

*

&

<<CW>-¿ h. ¿'/<L J ^¿"U^-^/j

yO£^lt JuJ~£l<>fl.¿4£t JtéÍL jeuL\. ,-'

*

*

$

«

.

6U?Í¿&*> ^<-J

/.

J

7

'v,uui. l ^ SHSV-H
»
^

•£

agí
- ™ V

%öl<$

í'/h7?V).//ut

- é t 4 u / f

•

VAN DE REDACTIE
De feestdagen staan alweer voor de deur en met het uitbrengen van het Winternummer zitten voor
1994 de werkzaamheden voor de redactie erop. Wij hebben veel plezier gehad in het uitbrengen van
het Kabinet en gezien de leuke reacties uit het dorp, denken we dat het de moeite waard is geweest
om ons hiervoor in te zetten. In het eerste nummer eindigde ik het stukje 'van de redactie' met te zeggen dat wij met de hulp van de Midlaarders de krant wel vol zouden krijgen.
Dat is inderdaad het geval geweest. Wij ontvingen af en toe reacties van Midlaarders op stukjes uit het
Kabinet en ook de verenigingen in het dorp stuurden regelmatig copy op.
De mensen die wij benaderden voor een interview gingen hier meestal op in en ook de kinderen hebben hun steentjes bijgedragen, zo kwam Marjan Darneviel met het idee om in dit nummer een kindermoppenpagina te starten. Hierbij is het de bedoeling dat de kinderen moppen, die zij leuk genoeg vinden en volgens de redactie door de beugel kunnen, opsturen naar een van de redactieleden voor plaatsing. Een bijzonder element in dit Kabinet is een Kerstverhaal dat door Marjan Boucher speciaal voor
deze krant is geschreven, waarvoor de redactie haar zeer erkentelijk is. Misschien brengt dit
Kerstverhaal u al een beetje in kerststemming. Tot slot danken wij alle adverteerders die het mogelijk
hebben gemaakt dat wij het Kabinet kosteloos konden uitbrengen.
De redactie wenst iedereen prettige feestdagen, een knallende jaarwisseling en veel leesplezier toe.
Namens de redactie
Jaap Gros

OOSTERMOER TENTOONSTELLING
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft besloten
zijn medewerking te verlenen aan de Oostermoer
aktiviteiten. Op dinsdag 1 november j.l. vond er
een gedachtenwisseling plaats tussen het bestuur
van de "Stichting Tentoonstelling Oostermoer
Zuidlaren" en afgevaardigden van de verschillende wijk-c.q. dorpsverenigingen. Voorzitter
W.Roelfsema vertelde in zijn openingstoespraak
iets over de achtergronden. De provincie Drenthe
is verdeeld in een aantal gebieden t.w. Noordenveld, Oostermoer, Middenveld, Zuidenveld en
Z.O.Drenthe, leder van deze gebieden heeft een
tentoonstellingsvereniging/stichting. Deze verenigingen/stichtingen stellen in onderling overleg
een week vast waarin de aktiviteiten plaatsvinden. De weken worden zodanig gekozen dat er
geen overlap plaatsvindt. In het Oostermoergebied participeren de gemeenten Zuidlaren, Anloo,
Gieten, Gasselte en Borger. Bij toerbeurt vindt de
tentoonstelling in één der gemeenten plaats.
Zuidlaren is in 1995 weer aan de beurt. De aktiviteiten vinden plaats van 22 t/m 30 juli 1995.
Het programma is nog niet helemaal gevuld. In
ieder geval staat op het programma, een vijfkamp
tussen de gemeenten waarin voetbal, tennis, jeu
de boule, kaarten en straten- en tuinverlichting.
Verdere onderdelen van het voorlopig programma
zijn: veekeuringen, wielerronde, rondrit bejaarden, concours-hippique en een optocht van versierde wagens. Tijdens de gehele Oostermoerweek is er kermis op de Brink van Zuidlaren.
Op de vergadering was de optocht het belangrijkste programmapunt. Het bestuur Oostermoer had
hiervoor een aantal onderwerpen uitgekozen.
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De vergadering kon hier nog onderwerpen aan
toevoegen. Gies Lamberts stelde voor het onderwerp "landen" hieraan toe te voegen. Dit laatste
onderwerp werd met overgrote meerderheid
gekozen. Ter plaatse kon men toen al een land
kiezen. De dorpsvereniging heeft Spanje gereserveerd. De planning is dat er 22 wagens deelnemen. Als startkapitaal wordt f250,- per wagen
gereserveerd. Als het programma meer vorm krijgt
en bekend is wat voor deelname er verder vereist
is, zal ik u verder informeren.
Abel Aeilkema
secr. Dorpsbelangen

EEN KERSTSTAL VOOR EEN OUDE MAN
In een klein vervallen boerderijtje ver buiten het
dorp woonde eens een oude man. Vroeger had
hij koeien gehad en paarden voor de ploeg en
een vrouw en kinderen. Maar dat was allemaal al
lang geleden. Zijn vrouw was dood. De kinderen
woonden ver weg in het buitenland. En van al het
vee dat hij ooit had bezeten, was alleen nog een
oud paard over. In de zomer graasde het paard in
de wei naast het huis. In de winter stond het op
stal en kauwde bedachtzaam zijn hooi. Het
grootste deel van de dag leunde het met zijn
hoofd over de wrakke onderdeur van zijn stal en
tuurde naar buiten. Misschien droomde het er
wel van om ooit nog eens, als een jong sterk
paard over de akkers te galopperen, de wijde verten tegemoet... Behalve het paard waren er ook
nog een oude kip en een haan, die 's avonds
naast elkaar op een hanebalk zaten te slapen, en
een oude kater, die altijd op de haverkist lag,
zodat de muizen geen kans kregen van de haver
te snoepen.
De laatste tijd was de oude man erg vergeetachtig
geworden. Soms kwam hij pas halverwege de dag
in de stal om het paard te voeren. Soms vergat hij
's avonds hooi in de ruif te doen, omdat hij halverwege de avond in zijn stoel in slaap was
gevallen. Als de oude man dan midden in de
nacht wakker schrok, stijf en stram van het lange
zitten in de stoel, dan stommelde hij in het donker nog de stal binnen, waar het paard hem hinnikend begroette. "Stil maar, ouwe jongen", zei
hij dan. "Hier is je hooi al. Ik ben wel es een
beetje laat, maar echt vergeten doe ik je niet
hoor! Echt niet! Dat beloof ik je." Het paard hinnikte zacht terug op het vriendelijke stemgeluid
van zijn baas. En de haan en de kip tokten even,
boven in de hanebalken. Ze namen het de oude
man niet kwalijk, dat hij wat vergeetachtig was.
Want soms strooide hij wel drie keer op een dag
graan voor ze, omdat hij vergeten was dat hij het
al gedaan had. En de kater had er ook geen problemen mee, want hoe meer er gemorst werd,
hoe meer muizen hij vangen kon.
Toen, op een avond in de winter, kwam de oude
man weer niet opdagen. Het was koud en guur
en ijzige regenvlagen sloegen door de open
bovendeur van de stal naar binnen, zodat het
paard zich omgedraaid had en zijn brede kont
naar de striemende regen gekeerd hield. Zijn
hoofd hing suffig naar beneden onder de ruif,
maar het hooi was op. De kip en de haan tokten
onrustig in de hanebalken. Ze hadden honger,
want de oude man had 's ochtends niets voor ze
gestrooid, hij was het vergeten. En ook later op
de dag hadden ze hem niet meer gezien. Alleen
de kater was tevreden. De muizen waren ook
hongerig geweest en renden daardoor veel
onvoorzichtiger rond dan anders. En zo had hij er
twee achter elkaar kunnen verschalken. Hij lag

&
li

IUI

3
3

-.

op een rolletje bovenop de haverkist en spon
luid. De nacnt ging voorbij en roze-rood kwam
de zon op boven de velden. Het vroor en aan de
dakrand hingen ijspegels. De haan kraaide schor
boven in de hanebalken en de kip fladderde tokkend naar beneden. Het paard krabde ongeduldig
met zijn hoef over de bodem van de stal. Maar
de oude man kwam niet. De dag ging voorbij en
het werd avond. In de verte reed een boerenkar
voorbij. Het paard hinnikte luid. Maar er kwam
niemand. Toen begon het te sneeuwen. De hele
nacht door sneeuwde het en toen de zon de volgende ochtend aarzelend boven de kim uitrees,
was de hele wereld wit en heel, heel stil. Maar in
de stal van de oude man was het alles behalve
stil. Het paard stampte nu ongedurig met zijn
hoeven tegen de deur. De kip en de haan waren
naar buiten gefladderd. Ze zaten kakelend in de
verse sneeuw en maakten daar veel misbaar. Ook
de kater was ongerust geworden. Het was nu al
twee dagen geleden dat hij voor het laatst een
schoteltje melk en een aai over zijn kop had
gekregen en hij begon het gevoel te krijgen dat er
iets niet klopte. Mauwend liep hij over de ruif
van het paard, nam een sprong en landde op de
brede paarderug.
Nu was het paard dat wel gewend. Want soms,
als de nachten erg koud waren, sprong de kater
wel eens vaker op zijn rug, om daar te gaan zitten slapen. Maar deze keer was het paard hongerig en in de war. En de kater sprong niet voorzichtig, zoals anders. Hij kwam met een harde
bons op de rug van het paard neer en sloeg zijn
nagels uit om zijn evenwicht te bewaren. Dat
vond het paard niet leuk. Het steigerde en landde
met beide voorbenen op de gammele onderdeur
van zijn stal. Het hout kraakte en splinterde, het
paard brieste en trappelde, en opeens stond het

buiten in de sneeuw. De kip en de haan fladderden geschrokken omhoog en klampten zich luid
kakelend met hun poten aan de manen van het
paard vast. Dat was teveel voor het arme dier.
Het begon te rennen, steeds harder en harder.
Eerst in draf, toen in galop. Snuivend en met
wapperende manen en staart denderde het over
de besneeuwde velden. Weg, weg, van dat griezelige gekakel op zijn nek! Weg van de klauwen
van de kater in zijn rug! Weg van zijn honger en
zijn dorst... Kadoem, kadoem, kadoem, ging het
paard over de velden. En niet lang daarna was
net verdwenen in een wolk van sneeuw...
Wat was er eigenlijk met de oude man gebeurd?
Was hij ziek geworden? Had hij zijn been gebroken en kon hij niet meer opstaan?... Waar was hij
gebleven? In de kamer was hij niet. Daar was het
koud en stil. Zelfs de klok tikte niet meer. Ook in
bed was hij niet...
De ochtend dat hij voor het laatst het paard
gevoerd had (en de kip en de haan was vergeten),
besloot de oude man naar het dorp te wandelen
om inkopen te doen. Het brood was op, er waren
geen wortels en geen aardappelen meer en hij
wilde kaarsjes gaan kopen, nu het al bijna tegen
kerst liep. Hij had alles wat hij nodig had keurig
op een briefje geschreven, zodat hij niets vergeten kon, en was op weg gegaan in de regen. Ja, al
zijn boodschappen stonden op het briefje, maar
toch was hij iets vergeten. Hij was vergeten zijn
jas aan te doen... Eerst merkte hij het nog niet.
Maar toen hij bij de bocht in de zandweg kwam,
was hij al doorweekt tot op zijn hemd. "Ik moet
nodig een nieuwe jas hebben", mompelde hij,
terwijl hij zijn arm voor zijn gezicht hield om zijn
hoofd tegen de kou van de striemende regen te
beschermen. "Die jassen van tegenwoordig houden ook niets meer tegen! Ja, ik zal meteen ook
een jas kopen als ik in het dorp ben... Wacht ik
zal het even op mijn briefje schrijven, zodat ik
het niet vergeten kan."
Met verkleumde handen voelde hij in de zak van
zijn broek en trok het boodschappenbriefje eruit.
Wat vervelend nu, die wind en die regen... En
waar was zijn potlood? Weer voelde hij in zijn
zak. Maar opeens werd het papiertje uit zijn stijve vingers geblazen en viel een paar meter verder
in een plas. De oude man rende er achteraan.
Maar weer kreeg de wind vat op het papiertje en
blies het verder voor zich uit. Verkleumd en nat
achtervolgde de oude man zijn onmisbare boodschappenlijstje. En hij merkte niet, dat hij in de
bocht rechtsaf was geslagen in plaats van linksaf,
en dat hij helemaal de verkeerde kant op liep.
Tenslotte bleef het briefje in een meidoornstuik
hangen en kon de oude man het pakken. Met
bevende vingers frommelde hij het in zijn zak.
Het was al helemaal onleesbaar geworden door
de regen en de viezigheid, maar dat merkte hij
niet. "Koud", prevelde hij met bevende lippen.
"Koud... Ik ben moe, ik moet even zitten." Totaal

verkleumd ging hij op een steen aan de wegkant
zitten en staarde met nietsziende ogen voor zich
uit. Daar werd hij gevonden door een toevallige
voorbijganger, die hem meenam in zijn auto en
hem naar het bejaardenhuis in het eerstvolgende
dorp bracht. Maar niemand kende daar de oude
man... Toch mocht hij blijven. Hij werd in bed ,
gestopt met een warme kruik en sliep de hele
avond en de hele nacht. Toen hij halverwege de
vogende dag wakker werd, had hij koorts en was
hij helemaal in de war.
Die avond begon het te sneeuwen en de oude
man sliep erg onrustig. Zodra het licht begon te
worden, wilde hij opstaan en zijn jas aantrekken.
Maar de verpleegster die naast zijn bed zat, hield
hem met zachte drang tegen. "Nee opa", zei ze.
"We gaan nu echt niet weer wandelen. U zou
maar verdwalen in de sneeuw, en nóg eens kou
vatten. Blijf nu maar lekker liggen. "Maar de
kip...", prevelde de oude man. "Ik wil de kip..."
"Ja hoor!" suste de verpleegster. "Vanavond, als u
wat uitgerust bent, krijgt u lekkere kip."
"Maar de melk..., ik ben de melk vergeten!..." stamelde de oude man, terwijl hij weer overeind in
zijn bed ging zitten en verwilderd om zich heen
keek.
"Nee hoor opa", stelde de zuster hem gerust.
"We zijn de melk niet vergeten. Kijk maar, hier is
uw beker warme melk. Neem nog maar een slokje, dat is goed voor u." En ze hield de oude man
een beker voor, waar hij gehoorzaam een paar
slokken uit nam.
Opeens sloeg hij de beker bijna uit haar hand en
duwde de dekens van zich af. "Kaarsjes voor
kerstmis!" riep hij uit, "en het hooi in de stal van
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Gun uw kinderen het plezier van muziek
Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij U
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

DESIGN
Reklame-Werktekenstudio
Damsterdiep 31 b
971 I SG Groningen
Tel. 050-137544
Fax. 050-137579

Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. 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!
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Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter
van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
over:
O huurmogelijkheden van een piano
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
O lesmogelijkheden in onze omgeving
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Met Uw naam en adres zenden aan:
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Makkelijk
toch, een bant
in de buurt.
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Er ¡s niets handiger dan
een goede bank. Een bank
waar u terecht kunt voor al uw
geldzaken.
Waar u
kunt sparen of
lenen. Waar uw
salaris in goede
handen is. Waar
ze weten van hypotheken, van
beleggen en verzekeren.
Waar u zelfs een reis kunt boe-

ken. Waar ter wereld u ook naar
toe wilt. En waar u altijd
kunt binnenlopen als u vragen
hebt over financiële zaken.

Al uw geldzaken,
sparen i>n Ionen
lekker dichtbij.

Waar
vindt uzo'n bank?
Nooit ver van u
vandaan. Want er
is altijd een Rabobank bij u in
de buurt. Kom snel een keertje
kennismaken.
Rabobank R3

Rabobank. Aangenaam.

SÄ«

Stationsweg 17
9471 GJ ZUIDLAREN

!

Telefoon 05905 - 92501

"Maakt u zich nu maar niet ongerust", zei de verpleegster kordaat. "U mag hier met kerst heus
blijven, en we hebben een kerstboom met kaarsjes en een kerststalletje met een kribbe... Echt, het
is hier heel gezellig. Als u nu eerst maar eens een
beetje rustig wordt. Des te eerder bent u weer
beter! Kijk, het heeft gesneeuwd vannacht. We
krijgen een witte kerst dit jaar. Het ziet er zelfs
naar uit dat er nog meer sneeuw komt..."
Inderdaad begonnen er weer grote dikke sneeuwvlokken uit de grijze lucht naar beneden te dwarrelen. Door de dichte warreling van vlokken
waren de bomen in het park al bijna niet meer te
onderscheiden. Alles leek in een dichte mist van
sneeuw gehuld. Opeens doemde er iets donkers
in die witte werveling op. Het was een paard. Een
groot, dik boerenpaard met ruige manen en een
ruige staart. Op zijn rug zat een grote grijze kater
met groene ogen en aan zijn hals klemden zich
met gerafelde veren een kip en een haan vast.
De oude man schoot rechtovereind in zijn bed en
staarde door het raam naar buiten. "Mijn paard",
fluisterde hij, "mijn kater, mijn kip, mijn haan....
ze hebben me gevonden.... Ik droom... Of ik ben
in de hemel..."
De verpleegster staarde met open mond naar buiten en begreep er helemaal niets meer van.
Ondertussen waren er naast het paard een paar
mensen verschenen. Ze grepen het dier bij zijn
manen vast en trokken het met zich mee naar de
ingang van het bejaardenhuis. "Een paard!" riep
iemand. "Die is vast zijn stal kwijt." "Laten we
hem in de hal zetten!" riep een ander. "Dan hebben we dit jaar een echte levende kerststal!" En
of de directrice van het bejaardenhuis al protesteerde, het hielp niets; het paard met zijn berijders werd door de deur naar binnen geloodst en
kwam in de hal te staan, naast de kerstboom en
de kerststal. De haan fladderde omhoog tot in het

topje van de kerstboom en begon te kraaien, terwijl de kip in de kribbe ging zitten om een ei te
leggen.
Ondertussen had de verpleegster het bed van de
oude man de hal in gereden om te voorkomen
dat hij er anders uitgesprongen zou zijn... En de
kater, die hem zag aankomen, nam een grote
sprong op het bed en begon onmiddellijk de
beker melk, die op het tafelblad stond, leeg te
drinken. Van buiten kwamen twee mannen aanlopen met een zak hooi voor het paard, die ze even
snel bij de boer op de hoek hadden opgehaald.
Een oud vrouwtje strooide broodkruimels voor de
kip en de haan. Toen begonnen ze allemaal te
zingen: "De herdertjes lagen bij nachte..., zij
lagen bij nacht in hun bed..." En zo werd het
toch nog een gezellig kerstfeest voor de oude
man en het paard en de kater en de kip en de
haan... En dat was maar goed ook!
Marjan Boucher

VVV MIDLAREN
Het VVV Midiaren heeft het jaar 1994 er weer bijna opzitten. Nog even een klein overzicht van afgelopen zomer. Op 9 juli hadden wij onze fiets-puzzeltocht. Hieraan deden ondanks de warmte een groot
aantal fietsers mee. Bijna 100 deelnemers! Die zelfde avond hadden we een feestavond met live
muziek van het duo Erik en Gosse. Ondanks dat er niet al te veel publiek was, werd het toch een heel
gezellige avond. Tot in de kleine uurtjes werd er doorgefeest. Het vissen is dit jaar helaas vervallen,
maar we hopen voor de vissers onder ons dat we het volgend jaar weer rond krijgen.Op 21 augustus
waren er weer de grasbaan-races. Het was die dag prachtig weer en aan publieke belangstelling was
geen gebrek. Het enige minpunt was, dat er niet al te veel renners waren.
Wat ons nog te wachten staat is onze klaverjasavond en die is noteert u
dit even op VRIJDAG 30 DECEMBER aanvang 20.00 uur in
Café Plankensloot. Inleg slechts f5, - p.p. en er zijn natuurlijk
weer prachtige prijzen te winnen.
Wat ons betreft graag tot ziens op 30 december.
En voor allen een voorspoedig 1995.
Namens het V W bestuur
secr. A.Haayer, tel. 93558

*

De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen,
en diverse opleidingen.
Daarnaast nebben we een aparte ZAAL voor D A G V E R H U U R ,
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige
familiedag. Zelfverzorging van eten en drinken is mogetijk.
Bel eens voor nadere informatie!

"^T Tbuiïenhuis

deVeenhorst

Hans en Gretha Blaauboer
Duinweg 2, MIDLAREN

dkseizoendemoeitewaard

TeL/Fax: 05905 - 92132

WATERSPORTBEDRIJF

PLANKENSLOOT"
CHRIS en ANNY BOS
Groningerstraat 21
9475 PA Midiaren
tel. 05905-91546
* ligplaats voor boten
* camping
* café - slijterij
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Ook verzorgen wij uw partijtjes en recepties tot 80 pers.

hamming drogist
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homeopatie
v.n.r. reform
foto quelle

I DROGISTERIJ J

Stationsweg 24, Zuidlaren
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WATERSPORTBEDRIJF
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de scheve"

Havenstraat 18, Zuidlaren
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SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN

~'/

IMWgUBttdWi

AANHANGERVERHUUR

05905 - 92946

MIDLAREN
VROEGER
Winkels, ambachtslieden enz. van
plm.1930tot 1950. De tussen haakjes
vermelde namen zijn de huidige bewoners.
Pereboom - kiosk/snoep,ranja, limonade,fruit, Verlof B.
Gezienus Wolters - transport (Jan Hamming, Heiveen).
Geert Ruiken - kruidenierswaren (Oosting, Tolhuisweg).
H.Rutgers - kruidenierswaren (Darneviel, Tolhuisweg).
Postumus - kleermaker (Vlot, Tolhuisweg).
P.v.d.Zwaag - rijwielhersteller/autoverhuur (kruising Tolhuis weg, Groningerstraat).
J.Koers - slagerij (G.P.koers, GroningerstraaO.zie foto
Tolhek - snoep, sigaretten (kruising Tolhuisweg, Groninger straat, Noordlaarderweg).
Watersport de Bloemert - café/botenverhuur.
Natuurbad Midiaren - restaurant (Meerwijk).
J.Bakker - groenten uit eigen tuin (Poppema,Noordlaarderweg).
Bruining - manufacturen/rijwielhersteller/jachtbouw (Venema,Groningerstraat)
H.Harms - bakkerij/kruidenierswaren (Hollander, Groninger straat).
J.Hovenkamp - timmerman (mevr. Hovenkamp, fam.Stel, Groningerstraat).
Z.Kanon - timmerman (W.Scheper, Esweg).
R.Nijhof - café/krui den ierswaren (rest.de Hunnebedden, fam. Stevens).
J. de Jonge - poelier (Graalman, Esweg).
Groenhof- garage (kwekerij Roelfzema, Groningerstraat).
Glas - petroleum (mevr. Bos, Groningerstraat).
Meerzicht - café/botenverhuur (fam. Bos).
Stubbe - schilder (G.Breider, Groningerstraat).
W.Nijhof - kleermaker, Snider wip genaamd (boswachtershuis).
Veenhorst - Buitenhuis C.J.M.V. (christelijke, jonge meisjes- mannen vereniging), fam.Blaauboer, Duinweg).
Er waren plm. 50 melkleveranciers. De melk werd geleverd aan 3 melkfabrieken.
De Groene Groningen (Ommelanden), Glimmen en daarvoor nog aan Noordlaren en Onnen.
Patty Venema
met dank aan dhr.G.P.Koers

SNOEICURSUSSEN
De vereniging kleine dorpen in Drenthe organiseert snoei-cursussen waar een ieder op kan intekenen. Helaas is een deel van het cursusaanbod
al geweest op het moment dat dit kabinet uikomt.
De cursussen waaraan men nog kan deelnemen
zijn de volgende:

bomen en singels
snoei en onderhoud van bomen,
sortimentskeuze, aanleg en
onderhoud van singels
te Westerbork,
9, 16 en 18 maart,
café de Westerburcht

beginnerscursus,
snoei hoogstamvruchtbomen, de cursus behandelt naast een algemeen landschapsverhaal de
theoretische grondbeginselen van het snoeien
te Holte, 12, 18 en 21 januari, Dorpshuis 't
Trefpunt te Noordbarge 2 ,9 en 11 februari,
Lagere Agrarische school

kleinfruit
aanleg en onderhoud van bessen bramen en
frambozen
te Westerbork 23 en 30 maart en 1 april,
café de Westerburcht

gevorderden
snoeiachtergronden, bodemkunde/bemesting en
het herkennen van ziekten en plagen
te Westerbork, 16, 23 en 25 februari,
café de Westerburcht

De kosten bedragen f40,- p.p. per cursus nclusief
het cursusboek hoogstamvruchtbomen
Opgeven bij Stichting Landschapsbeheer
Drente,05920-166l6 of bij Dorpen in 't Groen,
05920-15121
B.l.Klaassens

ffl

a

HALLO MIDLAARDER JEUGD
Hier zijn we weer met het laatste Kabinet van dit jaar, het Winternummer.
Hoe is jullie Sinterklaas geweest, hebben jullie leuke kado's gekregen en lekker veel
gesnoept, daar moet je nu weer een jaar mee doen. Maar niet getreurd, de kerstvakantie en de winter komen eraan. Met een beetje geluk zit je met je ouders en broertjes en zusjes rond de kerstboom, terwijl er buiten een lekker pak sneeuw valt. Als je
dan de volgende ochtend buiten komt is de wereld prachtig. Sleetje rijden, sneeuwballen en sneeuwpoppen maken, geweldig toch. Of misschien sneeuwt het niet,
maar vriest het en ligt er een mooie laag ijs op de ijsbaan. Sjaal om, muts op en met
de schaatsen op pad. Eerst natuurlijk een paar keer vallen, maar dan lukt het wel. En hoe lijkt het je als
de vorst doorzet en je kunt op een schitterend dichtgevroren Zuidlaardermeer schaatsen! En dan hebben we nog oudejaarsdag met z'n overheerlijke oliebollen, misschien mag je wel helpen met het
maken van het beslag. En dan 12 uur! Het nieuwe jaar, gaan jullie dan ook uitje bed om gelukkig
Nieuwjaar te wensen en naar het vuurwerk te kijken? Spannend hé? Voor jullie nog een recept om
kerst(boom) koekjes te maken, misschien willen jullie moeders je helpen. Het woord boom staat tussen
haakjes. Je hoeft ze niet in de kerstboom te hangen, maar kunt ze zo ook heerlijk oppeuzelen, of als
leuke traktatie voor iemand anders. Sukses met het maken ervan.
Patty Venema

De winnaar van de kinderpuzzel uit het Herfstnummer is Marjan Darneviel geworden.
Er waren 5 inzendingen. Gefeliciteerd met je tegoedbon van f10,-, die je mag besteden bij de
Wigwam.
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De oplossing van de vorige puzzel
was kastanjeblad.

y

1. kikker
2. arlsi
3. sneeuwwitje
4.^/veeoogje
5."markies van Carabas
6. klein duimpje
7. ezeltje
8. bonestengel
9..blauwbaard
10. kiok
11. assepoester
12. doornroosje
In het voorwoord hebben jullie al
kunnen lezen dat jullie moppen en
raadsels in kunnen sturen. Laat
ons eens lachen en doe je best.
Ik wens jullie allemaal een heel
gelukkig nieuwjaar, een fijne
wintertijd en tot in 1995 in het
volgende Kabinet!
Namens de redactie
Patty Venema

KINDERKERSTPUZZEL

Deze puzzel moet als volgt opgelost worden: vul een ander woord in voor de omschrijving, tel deze
woorden op en je ziet dat er een heel nieuw woord ontstaat. Het aantal puntjes staat voor het aantal
letters. Stuur je oplossing voor 3 maart 1995 in naar de redactie en je maakt kans op een speciale
kerstprijs, n.l. een Wigwam tegoedbon van f20,-.
Voorbeeld:
25 december: kerst, rond ding:bal=kerstbal

MOPPEN EN RAADSELS

1.5 december:
eind van de dag:

Er is een mijnheer die gaat met een kameel op
stap. Als ie zegt Poe !, gaat ie lopen en als ie
Kloe zegt stopt ie. Nou die man zegt Poe ! en de
kameel gaat lopen en hij zegt het nog een keer
en nog een keer en nog een keer. En opeens ziet
ie een ravijn en hij weet niet meer wat ie moet
zeggen om de kameel te laten stoppen. En hij
zegt koe...eh..vroe eh...kloe !!! en hij blijft net
voor het ravijn stilstaan. En hij zegt Poe, Poe dat
was op het niiiiipertjeeeeeeee.

2. niet oud:
12 maanden
kan je je bij warmen:

arbeid:

Het is groen en rond en het stuitert tegen de
muur. En op het moment dat het tegen de muur
aankomt gaat bij de buren de telefoon. Wat is
dat?
Antw.: puur toeval.

geen zout, maar:
do,re,mi
toffee:
niet fout:

Hoe vangt een oen een vogel?
Antw.: Hij gooit de kat in de lucht.
zomerlekkernij:
hoef je niet naar school:
7. frituurvet:
rond:

+
8. geen witte:
jongensnaam:
9. smeer je op brood:
1 v.h. alfabet:
10. komt rook vanaf:
geven richting aan:
11. koud en wit:
doe je op brood:
12. niet lage:
schaats je op:

+

Twee oenen gaan verstoppertje doen. Zegt de één
tegen de ander:"Jij gaat in die kast zitten en dan
tel ik tot twintig". Nou de ene oen telt tot twintig
en gaat zoeken. Na een hele tijd zoeken zegt de
ene oen die moet zoeken, kom maar uit de kast,
ik kan je niet vinden.
Welk dier heeft het niet koud?
Antw.: een das.
Bij welk dier is het staartje van hout?
Antw.: een stokstaartje.

+

Tim Gros.

+

Op de vierde verdieping van een flat ligt een man
dood op de grond. Óp de tafel staat een asbak
met twee sigaretten erin. In de kast staan negen
paar schoenen. Aan de kapstok hangen vier jassen en vijf hoeden. Rarara, wat klopt hier niet?
Antw.: het hart.

+

Het legt eieren, het geeft warmte. Het geeft stoom
en het heeft een slurf. Rarara wat is dat?
Antw.: een kip,kachel,locomotifantje.

+

De meester vraagt of de kinderen laatst iets ergs
hebben meegemaakt. Carol ien steekt haar vinger
op en zegt: ik had m'n vaders pen ingeslikt.
Meester: en wat deed je vader toen? Carol ien:
met een potlood verder schrijven.

13. glijlat:
loop je op:
14. na herfst komt:
wortel

-+

Marjan Dameviel
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HALLO
ALLEMAAL
Het is zo weer Kerst en dat
wordt weer lekker eten en
gezelligheid. En dan is er
weer Oud en Nieuw. Velen
zullen zich misschien
herinneren wat we altijd
deden met Oudejaarsavond. We
gingen met een hele kluit (ca. 25 man) verzamelen op een punt en liepen dan met veel geknal
van vuurwerk richting Burgemeester Kymmel, die
destijds in Midiaren woonde. Vandaar uit begonnen we te slepen met alles wat los en vast zat en
dat namen we mee en pleurden dat dan bij Roel
Meyering in de tuin. Waarom we dat deden bij
Roel, omdat Roel is betrapt bij de heer Wieringa
en daar had hij een stuk heg, wat de heer
Wieringa net gepoot had eruit getrokken en op
straat gegooid in de hoop dat wij er de schuld
van kregen. Die vlieger ging niet op, want het
waaide niet. Toen wij dat te horen kregen wat
onze Roeltje deed, hebben we hem terug gepakt
een paar jaar achter elkaar. En een paar jaar daarvoor zetten we het op de school, toen het nog
een school was, karren, kruiwagens, verkeersborden en spullen die we bij mensen weghaalden
Dat hadden we op het dak van de school gezet,
of we hingen het ergens op. Ja, we hebben vaak
de politie achter ons aangehad. 1 Keer hadden

we een barricade op de weg gelegd, toen we
naar de Burgemeester liepen en jawel hoor, het
was al een beetje glad op de weg, we hoorden
een knal en lawaai. De politie was op de barricade geknald met de auto. wat hebben we kunnen
rennen richting Veenhorst. We hebben ramen
dichtgeplakt bij nieuwkomers in Midiaren. Wat
stijfsel op de ramen en dan kranten erop en klaar.
En als het dan vroor, dan kregen ze het er niet af,
zolang het vroor. En dan waren er ook gezellige
momenten. Mevr. Stouthamer nodigde ons (ca. 25
man) uit om oliebollen te eten en te drinken. Of
we gingen een paar kratten bier halen bij Men.
Vrijen en hij kreeg ze netjes terug als ze leeg
waren. We hebben volgens mij nog niets vernield, op een brievenbus en kerstverlichting na,
maar dat werd weer terugbetaald met behulp van
de politie. Nu is het al een paar jaar rustig op
Oudejaarsavond in Midiaren. Althans nu nog,
want we gaan deze aankomende jaren het slepen
weer herhalen, wanneer precies weet ik niet. Het
moet natuurlijk een verrassing blijven, want
anders staat gelijk de politie weer achter ons.
Dan trommelen we weer wat mensen bij elkaar,
die er toen ook bij waren. Twaalf hebben we er
tot nu toe, die er ook zin in hebben om Midiaren
op de kop te zetten, zonder te vernielen, ik stop
er mee voor deze keer, anders wordt de brief te
lang. Iedereen een prettige Kerst en een zalig uiteinde gewenst en veel geluk in 1995. Tot ziens.
Luchien Haayer

VERGADERING KLEINE DORPEN, WONINGBOUW
Op 8 november vond een vergadering plaats van de overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, ook de
vereniging dorpsbelangen Midiaren is bij dit overleg aangesloten.
Hoofdthema van de avond was de ontwikkeling op het gebied van woningbouw in de kleine kernen.
Door de inleider werd gesignaleerd dat er een ontwikkeling gaande is in het denken over uitbreiding in
de kleine kernen. Jarenlang was de heersende gedachte dat er in de kleine dorpen niet meer bijgebouwd diende te worden, hooguit voor de zogenaamde natuurlijke aanwas. De roep om nieuwe
woningen is echter groot, bestemmingsplannen in de hoofddorpen zijn snel volgebouwd en dit straalt
uit naar de kleine kernen. Steeds meer gaan er stemmen op, ook binnen de politiek, om ook in de kleinere kernen nieuwbouw mogelijk te maken.
Probleem dat werd gesignaleerd bij de uitbreiding van de kleine dorpen was dat er al gauw sprake is
van verlies van identiteit. Er worden woningen gebouwd van veelal een stedelijk type, de oude beplanting wordt vaak niet gehandhaafd, het dorp verliest zijn karakter. Aan deze aspecten zou meer aandacht moeten worden besteed bij het opstellen van bestemmingsplannen en het uitwerken van nieuwbouwplannen.
Voor Midiaren gaat dit waarschijnlijk niet spelen.
Het bestemmingsplan voor Midiaren, dat intussen al meer dan 10 jaar oud is, kent de mogelijkheid van
woningbouw achter de Tolhuisweg. Het is echter de vraag of dit ooit gerealiseerd gaat worden. De
gemeentepolitiek in Zuidlaren heeft niet gekozen voor een verdere uitbreiding in Midiaren. In het
structuurplan, de voorloper van een bestemmingsplan, is woningbouw in Midiaren niet meer opgenomen. Het valt te verwachten dat bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan de bestemming
woningbouw zoals die nu nog voorkomt zal worden geschrapt. Het is de verwachting dat binnen niet
al te lange tijd wordt gestart met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. We houden u op
de hoogte.
B.l.Klaassens
vereniging dorpsbelangen

OLIEBOLLENAKTIE 1994
In het voorjaarsnummer schreef Joan Meisner al,
dat de Dorpsfeestcommissie door zou gaan met
deze aktiviteit en dat we naast vele positieve
reacties, ook suggesties ter verbetering hadden
gekregen.Daar zijn we als commissie natuurlijk
serieus mee bezig geweest. Zo zal dit jaar niet het
accent op een ludieke bezorgwijze liggen, maar
veel meer op kwaliteitsverbetering van de
MIDLAARDER olieBOL. Het gezelligheidsaspekt
houden we vast door nu domicilie te kiezen in
"Café Plankensloot" (zie voor adres, telefoon e.d.
hun advertentie), waar Chris en Anny Bos ons
graag ten dienste willen zijn.
Anny is de hele dag onze gastvrouw, terwijl Chris
centraal staat in de keuken, wat borg zal staan
voor een goede en constante kwaliteit van de
oliebollen.
Rond 15 december kunt u een brief in de bus
vinden met nadere informatie over prijzen en
bestelwijze. Middels een af te knippen strook of
telefonisch kunt u bij uw wijkhoofd kenbaar
maken of u wel of geen oliebollen wilt en zo ja
hoeveel. Dan kunnen wij vrij nauwkeurig bepalen hoeveel we moeten inkopen.

In ieder geval bent u nu alvast uitgenodigd om op
31 december een oliebol te komen proeven in
dat gezellige café aan de haven.
Hans Blaauboer
namens de
Dorpsfeestcommissie
ie
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BASTIAAN (VERSTAPPEN) HOLLANDER
Zoals in het Herfstnummer van het Kabinet al te lezen was, deed Bastiaan nog mee
in de race voor het Nationaal Kampioenschap kartracen. Het is hem niet gelukt een
plek op het podium te bemachtigen, maar wel om dusdanig hoog te eindigen (7e
plaats), dat internationaal rijden nu mogelijk is.Volgend seizoen zal hii uit mogen
komen in de formule A internationaal, waarbij hij over de hele wereld aan wedstrijden mee mag doen. Dit ligt nog niet binnen zijn (financiële) bereik, zodat eerst aan
wedstrijden in België, Duitsland en misschien Polen en Engeland mee zal worden
gedaan. Zijn eerste doel zal zijn internationale ervaring op doen, een paar belangrijke wedstrijden meerijden en hopen dat sponsors belangstelling voor hem krijgen.
Mensen met een schotelantenne zouden volgend jaar zijn naam misschien wel eens
kunnen horen op Eurosport. Hou hem in de gaten die Bastiaan!
Jaap Gros

DE REDACTIE HEEFT
GEHOORD DAT:
- De familie Al van de Groningerstraat gaat
verhuizen naar Zwiterserland.
- Yvonne Hoogebeen en Peter Koekoek stoppen
met de exploitatie van restaurant de Bloemert.
- Een aantal inbraken die deze zomer in Midiaren
zijn gepleegd, zijn opgelost. Dankzij de oplet»
tendheid van buurtbewoners had de politie een
duidelijk signalement van de inbrekers en wisten ze ook in welke auto de heren reden. Van
de spullen geen spoor.
- Esther Julius naar Marokko is geweest om
spullen voor het Roosje van Midiaren te kopen.
Misschien de moeite waard om eens te kijken.
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SLAGERIJ G.P. KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rol pens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

•••i -í

Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.
Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN

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

TELEFOON 05905 - 91553
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A^GRAALMAN
L—l J/9t/è^teiû^

a. v.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
*Meubilering
*Tapijten
*Gordijnen
*Slaapsystemen
^Zonwering

Feenstra Noord
mist de
aansluiting niet.

II!
m. iï
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

Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel. 050-345131
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Emdenweg 5
Groningen
Tel. 050-422322

Bolder 59
Drachten
Tel. 05120-26258
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GARAGE HOLLANDER
GROOT IN BANDEN
EN
MOOIE TWEEDE HANDS

SPORT VELGEN
uvvJ ö P *
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ook voor schade's uw adres
BOVAG lid
^~£
groningerstraat 50
^^
^ ^
9475 PC Midiaren
^-^
tel. 05905-92031 fax: 05905-9-145

^fa/uzi
Ja¿/¿é'/¿/¿e
Uw
schoonheidsspecialiste

Aaf

Schipper

Dépositaire van
Dr. Renaud en Barbara Bort
Groningerstraat 47A
9475 PA Midiaren
tel. 05905-95427'

Groencentrum
J.H. Roelfzema
boomkwekerij
speciaalzaak voor tuinplanten
Wij leveren bomen, heesters,
vaste planten, coniferen,
rozen, heide enz.
Tevens potgrond,
turfstrooisel en compost.
Alles rechtstreeks van de
^_ kwekerij en eerste kwaliteit.
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Groningerstraat 36
9675 PB MIDLAREN
Telefoon 05905 - 91818

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ
Midiaren is weer een kleine onderneming rijker.
Op acht oktober startte Truus Kuipers aan de
Haasakkers een bedrijfje waarin op ambachtelijke
wijze kaarsen worden gemaakt. Al langer waren
er aan de Haasakkers 1 kaarsen te verkrijgen, tot
nu toe ging het alleen om kaarsen van bijenwas,
gemaakt van de raten van eigen bijen. Klaas en
Truus hebben maar liefst 30 à40 bijenvolken.
Ook de honing verkopen ze al langere tijd aan
huis. In de zomer van dit jaar kwam de gedachte
op om wat meer met kaarsen te gaan doen. Truus
en Klaas oriënteerden zich bij verschillende
bedrijven, waaronder een kaarsenmakerij in Denemarken, die tijdens de vakantie werd bezocht.
Er werd gekozen voor een ambachtelijke kaarsenmakerij. De kaarsen worden gemaakt van paraffine en worden met de hand gemaakt. Door deze
bereidingswijze wordt een mooie rustig brandende kaars verkregen met een lange brandduur.
De kaarsen kunnen in alle maten en kleuren worden gemaakt, er is een breed assortiment van
standaardmaten en kleuren, van zacht pastel tot
heel heldere kleuren. Ook de kaarsen met daarop
gedroogde wilde planten zijn heel mooi.
Hoewel de kaarsenmakerij nog maar kort geopend is, is er al een behoorlijke belangstelling.
Doordat de kaarsen met de hand worden

gemaakt is het mogelijk kaarsen van bijzondere
dikte kleur of model te maken, deze kunnen op
bestelling worden gemaakt.
In het weekend van 26 en 27 november hielden
Truus en Klaas open dag. De kaarsenmakerij werd
zeer druk bezocht. Truus heeft er alle vertrouwen
in dat de zaak goed gaat lopen.
De openingstijden zijn van 10 uur tot 17 uur elke
dag met uitzondering van de donderdag.
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BLIKJES PLETTEN EN
KRANTEN BUNDELEN
Zoals u heeft kunnen lezen in de Oostermoer, wil
de gemeente Zuidlaren haar inwoners stimuleren
tot afval vermindering. Zo heeft zij o.a. besloten
tot het plaatsen van een blikbak. De hieronder
beschreven "blikpletter" kan u helpen bij het
opslaan van meerdere blikjes in een doos, zodat
u niet zo vaak de gang naar Zuidlaren hoeft te
maken als wanneer u de blikjes in de oorspronkelijke vorm zou laten. Aansluitend een idee om
kranten op een makkelijke manier te bundelen,
want een goed gebundelde stapel kranten werkt
zoveel gemakkelijker voor de mannen die kranten op de "oud papier data" bij u komen ophalen.

plaats voor de voet
scharnier

E
Berg de blikjes in een
kartonnen doos.

schroef

bout

Jaap Cros
Gebruik een houten kist of een kartonnen doos.
Snij een sleuffongeveer tot de helft)in het midden
van de twee zijkanten en de twee uiteinden.Leg
twee touwtjes door de doos zoals op het plaatje.
Bewaar de kranten in de kist of doos.Wanneer
deze vol is kan men de twee touwtjes aan elkaar
knopen en de stapel kranten kan gebundeld worden opgeslagen.
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PRIJSPUZZEL

OUD PAPIER DATA

Omdat Kerstmis toch Iets speciaals blijft heeft de
redactie besloten om van de puzzels ook iets speciaals te maken, n.l. een zgn. Kerstpuzzel. De
prijzen zijn ook speciaal, voor de volwassenen ¡s
er een 1e prijs van f30,- en een 2e prijs van 15,aan V W bonnen beschikbaar gesteld. Overigens
is de Herfstpuzzel gewonnen door Alie Davids.
Veel puzzelplezier.

1995
Zaterdag

18 maart'95
17 juni '95
16 sept. '95
16 dec. '95

1996
Maart '96

Bij elke omschrijving boven de streep zoekt u een
woord. Bij elkaar opgeteld vormen deze woorden
een Nederlandse plaatsnaam. Het aantal stippen
staat voor het aantal letters.
Voorbeeld:
Toiletgerei kam
Schrijfgerei pen
Kampen
1. Spil
ÍS.
Japanse munt Jlf*.

9. Deel v.e.schip f ö r f K
Opening
fyfirÁ.

2. Oorsprong b\cô.hr . 10. Eenvoudig il.^pe.L
Kleurling
¿ W e > M p s Akker
l#Ko{Md\l
¿ran ne%£r
3.Lich.deel
Wetering

Plankensloot

Onderstaand een lijst van de wijken met de daarbijbehorende wijkhoofen.
Wijken

Wijkhoofden

Tel.nr.

Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Schutshut
Croningerstr.
't Brinkje
Plankensloot/
Meerzicht
Emigranten

- Rob Posthuma
- Philip Boucher
- Andries Haayer
- Karka Speelman
- Piet Kanon
- Ningo Venema
- Keeke Scheper

96593
92837
93558
96521
92359
94466
95819

- Winy Verdegaal
- Bouko Kroon

94197
92230

&, t¡*y2U%¿¿

p.ojs
11. Telwoord
\j-eek. *hrnL Bloeiwijze

2tVïh
4-4-f

d>olYb~ryUi. •
4.Man
Leer;
Jongensnaam h^tjO
Herbergier WA^cûi

Groningerstraat
't Brinkje
Emigranten
Achteroet

ItvQ^cSr

12. Gevuld
Plus
Waterkering

Vol
f k>
do.iv

\jvti^dAi^

5. Dier
Slee
Boom

l££W*i
firf
c(e.i^

13. Niet even
p*
Heilige (afk i
SÀ
Loon
I0ç.cidtn

¿¿¿Ü0ua¿vw
6. Vaartuig
Schkp.
Onderpand ¿><?<3i

7. Vrijgevig
Schrijfgerei
8. Bedehuis
Deel v.e.mast
Lidwoord

ad.
va

de.

14. Loge
Roemen

ere«

15. Aanw.vnw
Afgelegen

cl i.e.

16. Voorbij
Salaris

QVè<
l~oo.^\

u< \^

F

TE KOOP
GEVRAAGD
Oude bromfietsen en/of onderdelen.
Wim Darneviel, Tolhuisweg 9, tel. 92561

TE KOOP
AANGEBODEN
Kerstbomen op 10, 16 en 17 december !!
, Jan Jaap Hamming, Heiveen 1 te Midiaren
IJshockeyschaatsen maat 37, f40,-, fam.J.Gros,
Tolhuisweg 7, tel. 94447.
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Het Roosje
van Midiaren
* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer*
Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur
Esther Julius, Groningerstraat 49, 9475 PA Midiaren, Tel 05905-90940
Privé: Tel. 05905-95687

Specialiteiten-Restaurant

" De Hunebedden"

Het adres voor:
- bruiloften, partijen en recepties
- buffetten ook aan huis
3 gangen menu's v.a. ƒ19.50
div. salades à ƒ7.50 p.p. af te halen
kijk ook eens in onze pannekoekkaart
ook voor maaltijdverzorging aan huis
Fam. Stevens - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 0 5 9 0 5 - 9 1 4 6 2

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midiaren
Tel. 05905-91446

<^??Cée4>*i¿&€&

RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE
Bungalowpark

zeil-/
surfschool

Verhuur van comfortabele
6-pers. bungalows ¡4****)
Speciale hotel en
langhuur-arrangementen
Jachthaven en camping
De Bloemert + card met vele
voordelen
Tennisbanen, fietsverhuur,
dierenpark.

Interne en externe
jeugdzeilweken.
Verhuur van zeilboten,
waterfietsen en kanos
Privélessen
Watersportarrangementen

Partyboot
'de Wolfhorn'

Restaurant
Bruiloften, partijen
en vergaderingen.
Dagarrangementen
met partyboot
en zeilschool.

eme
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de Bloemert 1 / 9475 TG Midiaren
tel. 05905-91555 / fax 05905-95190
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Vraag naar onze folder! Bel 05905-91555 ™^S.reunies
ên

Volop genieten aan het Zuidlaardermeer

