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Gun uw kinderen het plezier van muziek 

Náást hun schoolopleiding 
een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij U 

hun heie leven 
dankbaar voor zullen zijn. 
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* 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: 
l l huurmogelijkheden van een piano. 
I—I aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel. 
rzzi lesmogelijkheden in onze omgeving. 

> . 

Met Uw naam en adres zenden aan: 

- — ^ i J L l r , 4 - L a J u ^ ^ rtJuLvio ís BV. _ 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



VOORWOORD 

Beste dorpsgenoten en emigranten. 

Nog ruim een half jaar en het feest kan beginnen. 
Het tot doel gestelde budget is voor de helft bin
nen, dus er moet nog wel het één en ander gebeuren. 
De komende tijd zullen er een aantal aktiviteiten 
worden georganiseerd, onder andere een verloting 
waar onze hoop op is gevestigd. De stikker-aktie was 
geen goede greep, maar mochten er nog mensen zijn 
die geen stikker hebben; we houden ons aanbevolen. 
Ook zal er komend voorjaar nog een rommelmarkt wor
den georganiseerd, dus geven wij u nu vast een sein
tje zodat u de spullen alvast kunt opbergen, want we 
hebben heel wat nodig. 
Het bestuur van de feestcommisie heeft de tent en 
het muziek reeds besproken, dus houd de 26 juni 1993 
vrij, want we verwachten het hele dorp!! 
Van de wijken wordt nog wel het één en ander ver
wacht. Als het mogelijk is willen we graag een uit 
decor opgebouwd Western dorp in en om de tent bou
wen, dus 'vrijwilligers: Maak je borst maar nat!! 

Met vrieiidelijke groeten, en een goede kerst en 
zalig uiteinde gewenst!! 

Klaas Schipper (voorz.) 

V 
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Betrouwbaar en snel 
installeren, ondserhouden, 
repareren of vernieuwen 
van dakgoten, riolen, 
waterleidingen en al uw 
amdere santaire 
installaties. 

Vraag vrijblijvend 
informatie aan. 

Bronkhorst 
sanitaire installaties 
Lageweg41, Noordlaren (Gr.) 
Telefoon 05905-91455 



D O R P S F E E S T 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 

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

Coordinator redaktie en lay out Ad Sinnema 

WIJKHOOFDEN 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 
Tolhuisweg 
Schutshut 

I 
II 

Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankenslool 
Emigranten 

:/Meerzicht 

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 

99 

WATERSPORTBEDRIJF 
99 

SCHEEPSACCESSOIRES Havenstraat 18, Zuidlaren, tel. 05905-2946 

HENGELSPORT ARTIKELEN 

~*¡Jahnsari JHOIMJDJK YAMAHA 
BUITENBOORDMOTEREN 
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VERSLAG UITVOERING 

Zaterdagavond 12 december gaf 
de Midlaarder t oneelveren ¡.ging 
TOMI haar jaarli jkse uitvoejring 

in Café Restaurant 'Sprookjeshof '. Zo'n 120 toeschouwers ( T0MÎ 
was de laatste jaren beter gewend ) waaronder slechts een dertig 
tal donateurs, zagen een sfeervolle vertolking van het blijspel 
'Zummer komt' van Jan Zijl. 
Al snel leefde het publiek mee met dn belevenisssen van de twee 
oude gebroeders Broaker ( Egbert Dijkenia en Dinus; Vos ), diiî met 
hun typisch korte dialogen in het Oost.groninger dialect voor de 
nodige hilariteit zorgden, tijdens het wel of niet aannemen van 
een 'hoesholdster'. 
Een meelevende en handige huurman (J.lan Moesker) , een Duits
sprekende dievegge (Ity Hoving) , de huishoudster van de buurman 
(Gretha Vrieling), een oplichter (Jur Westerion enkele kandidaat 
huishoudsters ( Willeke Tjassens + 'potje' , Kousje Auwnmn en 
Anneke Berends ) completeerden de (personele) bezetting van het 
stuk. Het. decor was eenvoudig, maar sfeervol en passend bij) dit 
blijspel. 
De rolbezetting, waarbij drie oude mannen een hoofdrol vervullen 
had problematisch kunnen zijn, maar de jongere spelers kweten 
zich goed van hun taak en grime kan veel doen . Ook de overige 
kortere rollen werden uitstekend vertolkt, maar de door 'vrenjwen' 
gespeelde rollen zijn bij Tomi nooit een probleem geweest. 
Gastspeler (oplichter) Jur Wester uit Annen kweet zich goecll van 
zijn taak en is zeker een aanwinst voor de toneelvereniging, die 
al jaren kampt met een tekort aan mannelijke ledeiin. 
Regisseur en grimeur Rart Wiersum en TftlUII Q D F I B I T r ^ 
licht en geluidsman Willem Dijkema 
hebben er weer voor gezorgd , dat 
TOMI zijn naam, die gekoppeld is 
aan kwaliteit weer heeft kunnen 
waarmaken. 

Donateurs : Het bestuur van TOMI 
denkt er sterk over om in de laatste 
helft van de maand maart op een lokatie '% H 
in Midlaren het stuk nog een keer op te voeren. 
Een extra service verlening naar de donateurs toe, 

ZUSVPS KPÜT-
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Aan het uitgestrekte Zuidlaardermeer ligt REKREATŒCENTRUM 
"DE BLOEMERT": dè valumtiestek voor jong en oud! Daar huurt u een 

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

'n dierenpark 'n speeltuin en tennisbanen. U kunt er fietsen en boten huren. 

IAVDLJOEN/RESTAURANT ZUIDLAARDERMEER 
Direkt aan hel' water ligt het Paviljoen Zuidlaardermeer. Daar wordt u gastvrij 
op uw wenken bediend. In het Paviljoen Zuidlaardermeer is ook heel goed een 
barbecue, feest, receptie of reünie te organiseren. Vijftig meter verderop ligt het 

.Restaurant Zukilaardermeer: i\è gelegenheid om sfeervol en culinair te genieten. 

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

knie te krijgtm. De vloot vanieert van Optimist tot 16 m2, van fan-board tot 
catamaran en vim kano tot luxe 2-mast tjalk (20m). 

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

plekjes van hei waterland op ¡en rond het Zuidlaardermeer in alle rust worden 
bekeken. Oak is de boot bij uitstek geschikt voor het houden van feestjes, 
personeelsaxjonden, reünie« of rustieke natuurtochten. 

Voor uitgebreide kleurenfolder, 
informatie en boekingen: 

REKREATMCENTRUM "DE BLOEMERT 
De Bloemen 1,9475 TG Midlaren 

Ca-respondentieaiires: Postbus 7,9470 AA Zuidlaren 

Telefoon: 05905- iH555,Telefax:iO5905- 95190 

DeBloemert 
u n hel Ztiidlaardennesr 



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

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56. 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON: 05905-91553 

HL Hollander 
GARAGE 
LANDBOUWMECHANISATIE 
SCHADEHERSTEL 
SPUITWERK 

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

MIDLAREN 
Groningerstraat 50 
0 S 9 0 5 7-92031 



MIDLAARDiER VERENIGINGEN 

Vrouwen vereniging Midlaren 

Toneelvereniging TOMI 

Dorpsbel ¡angen 

Vereniging van Volksvermaken 

IJsvereniging Midlaren 

Jachtveld Midlaren 

Dorps Feiest Cowaiesie 

Sekretaresse 
Bovendiepen 
Tel. 91111 
Sekretaresse 
Haasakkers 
Tel. 93527 
Sekretaris 
Tolhuisweg 
Tel. 92094 
Sekretaris 
Tolhuisweg 8 
Tel. 93558 
Sekretaresse 
Meerzicht 1a 
Tel. 91446 
Sekretaris Dhr 
Esweg 50 
Tel. 92969 
Sekretaris Dh 
Tolhuisweg 23 
Tel. 95694 

Mw.A.Oolders 
5 Zuidlaren 

Mw.J.Vos 
2 Midlaren 

Dhr.N.Loeröp 
30 Midlaren 

Dhr.A.Haayer 
Midlaren 

Mw.J de Groot 
Midlaren 

S. J.v.d.Helm 
Midlaren 

r. A.B.Sinnema 
Midlaren 

VERRASSJ NG 

Ja , in het vorig«:: "Midlaar-der Kabinet" stond een artikeltje 
van mij, een belevenis wat voor mij een volledige verrassing 
was. 
Zo'n verrassing dat ik mijn belevenis wel verteld heb , maar 
wat de Merrassing was dat stond er niet eens bij . In mijn 
enthousiasme helemaal verqeten. 
Jullie weten het natuurlijk allemaal wel , dat de verrassing 
- een koninklijk" onderscheiding - was. 
Ik ben d aar zeer vereerd ¡mee , maar zonder de inwoners van 
Midlaren had ik di..t niet wa;ar kunnen maken. 

Nogmaals hartelijk dank, 

L .Korrin ga 



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

19 december '92 Dorps Feest Commissie 
Papier akt.ie 

29 december '92 VVV Midlaren 
Klaverjas wedstriijd 

januari '93 Dorps Feest Commiissin 
Verkoop van loten t.b.v. het Dorpsfeent 

7 januari '93 Toneelvereniging TDMT 
Voorstel linq tijdens artie stenshow met 
de eenakter "Pick-nick op het slaqvelci" 
in de Kimme te Zuiidlaren 

1 maart '93 Dorps Feest Commissie 
Trekkinq van de verloting 

12 maart '93 Toneelvereniging TOMT 
Blijspel in drie bedrijven 'Vummer knmrt. 
in Sprookjeshof" vioor de tnerfietsclub 
De Dobberieders. 

26 juni '93 Dorps Feest Commisïsie 
Grandioos Dorpsfeest in Midlaren 



RÂUWKOST ÄiÄ RESTAURANT 

Calé-Restaurant „DE HUNEBEDDEN' 

Midlaren 

UNIEK IN NEDERLAND 

BOEKEN DIE IN GEEN ENKELE MIDLAARDER 
BOEKENKAST MOGEN ONTBREKEN: 

DE DANS OM HET GOUDEN KALF 
door de ZMidlaarder: Henk Tcrjistra Prijs: ƒ37,50 
Een boeiend relaas over de ondergang van een veehandelaar, met rake 
beschrijvingen van het leven op de veemarkt eu prachtige tekeningen 
van de schrijver. 

POESIE; ZES GENERATIES ALBUMVERSJES 
Prijs: ƒ19,90 

128 pag. met albumversjes, van J850 tot nu. Ook menig versje uit een 
Midlaarder album is hierin verwirkt. Met heel veel illustraties uit oude 
albums, gedrukt in zachtblauwe bnki. 

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 ont zelf in te plakken, 
(leeftijd 5 - 10 ¡aar) 

Uitgeverij Ph. Boucher 
Haasakkers 3, Midlaren 
tel: 05905 - 92837 

Midlaarders die telefonisch bestellen, krijgen de boeken thuisbezorgd! Maar langskomen en zelf 
uitzoeken, kan ook. Want behaüve bovengenoemde boeken is er nog veel racer... 
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Een COUNTRY PARTY in WESTERN STYLE 

Onder dat motto zal op 26juni 1993 het dorpsfeest Midlaren 
worden georganiseerd . 

IJ begrijpt dat de voorbereiding ( vooral financieel ) ee:n 
behoorlijke inspanning vergt. 

De feesttent en de muziek is reeds: besteld , de verdere 
voorbereiding in volle gang . 

Ook zal een beroep gedaan worden , 7oa.ls trouwens bij el.k 
dorpsfeest , op aktieve deelname bij die voorbereidingesn 
door de dorpsbewoners via de wiikhoofden. 



Om echter de sfeer van een COUNTRY PARTY zo goed mogel 
te benaderen , doen wij nu alvast een beroep op U -

ijk 

Een feest in een bepaalde sfeer brengen doe je door de 
kleding van de omgeving , maar vooral door aankleding 
de aanwezigen , denk aan bijvoorbeeld een gala-bäl of 
gekostumeerd bal of nog beter aan carnaval. 

aan-
van 
een 

Ons verzoek is : Tijdens de feestdag in country & western 
kleding het feest bij te wonen. 
U heeft natuurlijk de vrijheid om daarin uv/ eigen keus te 
bepalen en het is een verzoek geen verplichting. 



jmAnES-lCENTRALE YEHWAflMlN'G ¡.NiTAtLAriFSííUtHT.BEHANOtliNr.WSlALLATIES• AIHCqNDITIONINO INSTAltíII£S-WA_ 

Feenstra Noord 
mist de 

aansluiting niet. 

s 

s 
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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 

r 



VROUWEN VERENIGING MIDLAREN 

Wij hebben 11 en 12 december van de Vrouwen Vereniging Midlaren 
een Kerstmarkt gehad. 
Onze dames hebben het daar erg druk mee gehad. 
Daar de laatste jaren de belangstelling voor het Kerstfeest 
sterk is afgenomen (wat wij erg jammer vinden ) hebben wij voor 
dit jaar gedacht hel. kerstfeest in besloten kring van de 
vereniging te vieren 

L .Korringa 

IN BREDER VERBAND 

Hp 12 novenber hadden wij in Midlaren een vergadering van 
"Dorpsbelangen" waar B en W en de hele gemeenteraad aanwezig 
«as. 
IHet is goed dat men ook in de buitendorpen met de gemeente eens 
van gedachten wisseld. 
Er waren heel wat MidLaarders aanwezig ( maar het kunnen er nog 
meer zijn }. 
De voorzitter de heer D.Vos had video opnamen gemaakt van wegen 
en verkeerssituaties in Midlaren. Dit was erg verhelderend daar 
men kan zien hoe de situaties zijn en men kan zien waar men 
over spreekt. 
Al met al kunnen we terug kijken op een zeer goede avond. 

L .Korringa 
tire l i d Dorpsbelangen 
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Buitenhuis 
DE VEENHORST 
Groepsaccomodatie 

voor scholen, 
verenigingen en 

families. 
Zei f ver
zorging 
mogelijk 

buitenhuis 

05905 

92132 

orst 
eikseizoen demoeite 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 

flu 



Be enige bank in 
irw cMpevin^ 

die weife vooruw 
omgeving. 

Onze r iM'r i Kabnbatik is een zclf-

sindigc bank, «lie zelfstandig kan 

bslisscn. Over route, ove'r ' lcni i igeh, ' 

«JIT ,un U' nemen personeel, ¡a, over 

pak tisch alles. 

Het l icking van de jilaatselijke 

Men (onze liank is een coöperatie) 

eiel ié i i len sla.il hierbi j voorop. I n niel 

on / i ) I l ium mogel i jke winst . 

Dat maakt een groot verschil 

i i i ( andore banken, l 'en g roo t verschil 

voirai in mental i tei t en betrokkenheid 

bij le plaatselijke gemeenschap. 

1 iet verschil merk je al snel in 

hclpcrsoonl i jko contact. Onze mensen 

/ i jnd i rcol aanspreekbaar en kunnen 

MH' beslissen. 

Dat komt de relatie mol leden en 

cliënten alleen maar ten goede. 

We kennen on/e klanten dan ook 

meestal'gooi!. Mn mensen die jo 

goed kent, b l i j l je mi eenmaal langer 

steunen, ook als hel eens wa l m inder 

met zo gaat. 

Het verschil merk jo ook in 

onze betrokkenheid bi j (al van act iv i te i

ten in het bedri j fsleven, van vereni

gingen on op scholen. K o r t o m , bi j alles 

wa l er o m ons heen gebeurt . 

\M- weten wat or leef l on wo 

helpen dan ook graag mot adviezen, 

bemiddel ing o l ' faci l i tei ten. Ook als het 

niet o m bank/aken gaat. 

Door onze band mot do plaatse

li jke gemeenschap vinden wo dat ven 

vanzelfsprekende zaak. RabobSflit G 3 

Rabobank. Aangenaam. 

'abolsafik BLAREN I S 

http://sla.il
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KRUISWDORDRAADSELKRUlSWnORDRAADSELKRÜISWOORDKRUISWOORD 

Horizontaal: 

1 . I Ringe nekharen b i j dieren 
5. Zi jde 
9. Amsterdams p e i l (afk) 

m . Insekt 
11. Meisjesnaam 
12. Lans 
14. Hemel Lichaam 
15. Metalien washak 
16. Militaire politie (afk) 
17. Rijkswaterstaat (afk) 
18. Zitmeubel 
21. Bek 
23. Namiddag (afk) 
25. Titel 
26. Ent 
29. Handeling 
31. Vordeiraar 
32. Tijdperk 
33. Politieke partij 
34. Soort onderwijs 
35. Trip 
36. Gelijkmatig 

Verticaal : 1 Deel van een schip 16. 
2. Vrucht 19. 
3. beroep 20. 

4. Grappenmaker 22. 
6. Zangstem 24. 
"J. Inwendig orgaan 27. 
FL Graansoort 28. 

13. Produkt van een kip 3D. 
14. iichrijfwijze der woorden 31, 
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0 
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17 

0 
22 
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0 
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Afgemat 
Kever 
Niet dezelfde 
Roofdier 
Tijding 
Ru^H 
Boosaardige dwerg 
Streling 
Plaats in Gelderland 
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caravans viaduct zuidlaren bv 
Telefoon 05905 - 93320 

voor: 
onderhoud 

caravanhuur 

onderdelen 

De 
schoonheids

specialist, i 

Aaf Schipper 
Groninger
straat 47a 

MIDLAREW 
Tei. 95427 

Je kunt zierv 
dat je huid 

het lekker vindt 
wem 

Groencentrum 
J. H. Roelfzema 

BOOMKWEKERIJ 
SPECIAALZAAK VOOR TUINPLANTEN 

Vij leveren bomen, heesters, 
vaste planten, coniferen, 

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

nwefoerij en eerste kwaliteit. 

Gronirejerstraat 36 
T475PB miDLfiREN 

Telefoon 05<i05 - ^618 



¿TN 

Toneelvereniging TOMI en(in) de prijzen. 

Dat de Midlaarder toneelvereniging TOMI elk jaar haar uitvoering 
voor de donateurs en overige geïnteresseerden met een hlijspel 
in het Nederlands of in het dialect in "Sprookjeshof" houdt, zal 
bij de Midlaarder bevolking wel bekend zijn. 
Maar dat TOMI al vele jaren meedoet aan Eenakter-festivals en 
daar steevast met een eerste of tweede prijs naar huis gaat, zal 
minder bekend zijn. 

Afgelopen speelseizoen kon de vereniging door allerlei toe
vallige omstandigheden alleen maar meedoen aan het Amateur 
Eenakterfestival in Nieuw-Balinqe. 

TOMI speelde daar "Picknick op het slagveld" van de Spaanse 
schrijver F.Arrabal . Een schrijver die leefde ten tijde van de 
Spaanse burgeroorlog en in het surrealistisch aandoende stuk het 
onzinnige en absurde van de oorlog weerqeeft. 

De decorafdelinq van TOMI had voor een eenvoudig 
sfeerbepalend decor gezorgd , door qebruik te 
maken van zandzakken, prikkeldraad, veldtelefoon 

7 l 7 

en achterpanelen met zwart landbouwplastic be
hangen, hetgeen een prachtig effect gaf bij 
gebruikmaking van het flitsapparaat. 

Verdere attributen als een ouderwetse koffergrammofoon , geweren 
soldaten uniformen,, een oude solex, goed gevulde picknickmand en 
de blauwe zwaailichten op de hoofden van de rode kruis-zusters 
vervolmaakten het geheel. 
Angstaanjagende geluidseffecten van vliegtuigen , exploderende 
qranaten en mitrai.lleurvuur veroorzaakten bij de toeschouwers 
koude rillingen. 

Tijdens de opvoering zorgden toneelmeester Willem Dijkema en 
de regiseur Bart Wiersum voor de effecten . De vijandige 
soldatenrollen werden gespeeld door Egbert Dijkema en Dinus 
Vos . De vader en moeder van een van de soldaten door Jan 
Moesker en Anneke Berends ( zij speelde een superrol ) . De 
rodekruis zusters waren Annemarie Goulmy en Willeke Tjassens. 

Aan het Eenakterfestival namen 9 verenigingen deel uit diverse 
plaatsen in Drente , zoals Vries , Roden , Diever , Ooevorden 
Zuidwolde , etc.. 



• 

De beoordelingen werden gegeven door een verenigingenjury en¡ een 
schrijversjury , die onafhankelijk van elkaar werkten . Bij de 
verenigingenjury behaalde Midlaren de eerste plaats en bij de 
schrijversjury de tweede met zeer geringe achterstand op de ver
eniging "Op de planken" uit Zuidwolde. 

Op 7 januari '93 zal de bovengenoemde eenakter door TOMI warden 
gespeeld op de Amateur Artiesten Show in de Kimme te Zuidlaren. 
Naar mijn mening mag IJ deze unieke opvoering niet missen. 

Een Tomiaat . 
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GRAALMAN 
interieurs bv 
voor exclusieve 

Telefoon 050-345131 

meubilering 
verlichting 
woonstoffen 
tapijten 
parket 
slaapsystemen 
zonwering 

Rijksstraatweg 204 - 9752 BR Haren 

WATERSPORTBEDRIJF 

„PLANKENSLOOT" 

* verhuur van visboten 
* ligplaats voor boten 
* camping 
* café - slijterij 

CHRIS en ANNY BOS 
Groningerstraat 21 
9475 PA Midlaren 
Tel. 05905 -91546 
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Prettige Kerstdagen 
en een B 

', Gelukkig Nieuwjaar 
\ Joyeux Noël 
\ et Bonne Année 
\ Frohe Weihnachten 
\ und ein 

\ Glückliches Neues Jahr 
\ Merry Christmas 

\ anda 
\ Happy New Year 


