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DORPSBELANGEN MIDLAREN 

Na de laatste ledenvergadering is le samensífiling -va? ,het 
bestuur als volgt: 

Voorzitter ' 
Secretaris 
Penningm. 
Vice-Voorz. 
Vice-Secr. 

G'.W. Lamb' rts Tel.; 2365 
S. v/d He. n • 
T. v. Dij m . 
J. Tim 
P.J. v/d Iauvort 

Ook de Vereniging DORPSBELAN(b?,N is het niet ontgaan dat 
de jeugd weer druk bezig- is een P isvuur te bouwen. 
De kracht van de jeugd reikt echte,"." niet ver genoeg ei een 
mooi opgestapelde bult van te -màkon.b 
Daarom vraagt DORPSBELANGEN vrij.v Llíigers om op zate dag 
17 april 's morgens half elf-, dé ,,- jeugd een handje te helpen. 
U komt toch ook? 

VAKANTIES O.L.S. MIDLAREN 
Hieronder een lijstje van de b?est van de vakantiedagen , 

van het lopende schooljaar. 
-

KONINGINNEDAG 30 april 
HEMELVAARTSDAG'en de dag :.rna 27¿mei en 28 mei. 

PINKSTERVAKANTiü 7 juni i en 8 juni '".\ 

ZOMERVAKANTIE 5 juli "t/m 16- augustus. 

.. 
KONINGINNEDAG 

Evenals andere jaren wordt Koninginnedag 

voor alle schoolgaande kinderen in Zuidlaren 

gevierd. Op het programma staan voor de klas-

sen. 4, 5 en 6 een Orië'nteringsrit per fiets 

en voor de klassen 1,2 en 3 een film en een 

foutenzoekwedstrijd in de Sprookjestuin van 

dé heer Schuurman. Als nu de weersomstandig-

heden maar beter zijn dan.vorig jaar, toen 

de festiviteiten moesten worden afgelast. 2715 
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ALS IK ZELF BAAS WAS DAN 

• 

Als ik zelf baas was, dan bleef ik op-deze school.. En̂  ik ging 
op fiets naar school. . . b- ., . 
Dan kocht ik het mooiste huis van- ons dorp. En kocht -ik een 
raeéaüto. •• '" .':•.''" 
Dan wordt"ik dokter en ik ga net zo lang leren dat ik klaar 
ben dat ik dokter kan worden. ..-• • • . 
En bij mijn huis komt een groot vijver 'zodat,,,er goudvissen in 
kunnen. . ../SfV CcyV^ 
En ik wil graag een vrouw &U^ b*V-—'• 
en twee kinderen. 
Dan ga ik ook lekker eten. '•" 
En ging ik niet te laat naar 
bed. 

Boudewijn Tinge. , "' ' "' 

Ojy ly^yJh ArO^^-r, sUAO^z dAÏs^S "Vi , .*, 
D 0 , J - 0 fi /> Oy)U^t lOuAAsm^, 

A l s i k z e l f b a a s was dan 

Gjftov̂ vif̂ e ze^evi 

M-

ging.ik niet zwemmen 
ging ik niet naar school 
ging': ik op een sport 
ging., ik laat naar bed 
ging ik trouwen 
ging ik naar mijn nichje 
ging ik naar mijn neefje 
ging ik naar mijn Tante 
ging ik naar mijn Oom •'.. 
ging ik naar mijn Oma 
ging ik naar mijn Opa 
ging ik heel ver weg". '• . ••• 
g i n g i k n a a r z e y e n •>:"•• * ,.•',-..• 

Nou d á t i s w e l g e n o e g , 
• D i h e k e S c h u i l i n g . 

Art/fr^: ÇTwdbxU o^f^A^xxJlyü¿t e^ifosfea^oJ¿ 
O . J l h t ) J . / v } ' \ ß - • - - ^ • ^ - J - ' - fàh/i i ) / - i 
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Akr, ¡nyy^A, -XAJZC^/üL m a v.o, <^^JL^ 

Als ik zelf baas was dan geen ik laat naar bed en 's morgens 
stond' ik heel vroeg op. En ik at alle broodjes op. Dan geen 
ik niet naar.school maar dan koop ik een brommer en ik maak 
er een'recebrommer van . 'Dan kan ik er op brommen. 

Egbert Sijbri 

svo^AiJkj iTft; L>X~J eh*-* yiscAx^yv--*-^ . 
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F L O R A L L A 

De floralia-stekjes zijn inmiddels weer besteld. Er was 
dit jaar een goede belangstelling. We.hebben ruim 350 stekjes 
bij de kweker moeten bestellen waarvan 

84 geraniums 
66 fuchsia's. 
47 trosbegonia's 
47 vinca's 
43 streptocarpussen 
29 cyclamen 

Voor de leerlingen van klas 1,2 en 3 komen hier nog 

+ 20 fuchsia's bij en voor de leerlingen van de klassen 4,5 

en 6 hebben we de trosbegonia gekozen. 

Bij zo'n belangstelling mogen we er van uitgaan, dat onze 
floralia nog bestaansrecht heeft.. Want we nemen toch aan, dat 
een ieder zijn uiterste best gaat doen op de verzorging; en ze 
dan in september naar de. tentoonstelling brengt. 

We hopen de stekjes over enkele weken bij U te bezorgen. 

Juf Lamberts. 
• ' 

/O---"-

BOOTJE VAREN " 

Het is zo weer zomer. Dan varen er weer veel boten op hét.,, 
Zuidlaarder Meer. Ik heb zelf ook een rubberboot. Die heb ik 
op mijn verjaardag gekregen. 
Ik had. aan Koringa gevraagt of mijn boot bij hem mocht liggen. 
Dat mocht wel. Toen we dat gevraagt hadden gingen we naar huis 

om de boot te halen. Toen we er een 
eind'mee gelopen haiden, vroegen we 
aan boer Sants of we zijn kar moch-
ten lenen. Dat mocht wel. Lammert 
Nijman trok hem met de brommer naar 

"-- de bloemert, want Jos en ik wilden 
van de bloemert naar Koringa varen. 
Toen we bij Koringa waren legden wij 
de boot in de schuur en gingen naar 

- huis om te eten. 

Jan Ruben, 

. 
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DE BOERDERIJ. AA 

./• 

'ti. 

Ik heet Michiel Kanon en mijn vader is boer. Op de boerderij 
verveel ik mij haast nooit. Overdag ga ik naar 'school en als 
ik dan om 12 uur thuis kom ga'ik met Boroo spelen. 
Die zit meestal vast. En dan 'pak ik een kastanje , 
ik tegen de pereboom. Dan rent ,;--
Boroo er achter aan. Maar als 
hij dan bitf de boom is stuit 
de kastanje net terug tegen 
zijn snoet. Dan roept' mijn moe-
der mij te eten. Na het eten 
pak ik meestal een appel en dan 
ga ik er vandoor. Als ik dan om 
half vier uit school kom,.ga ik nog even'¿echter school voet-
ballen en'dan. ga ik naar huis. Als ik thuis ben ga ik eerst thee 
drinken en dan. ga ik even in een boek lezen. Daarna roept mijn 
vader: "Kom jong, we gaan naar achteren." Dan trek ik mijn o-
veral aan, kij-k nog even naar mijn oude fiets en ga dan achter 
mijn vader aan. Mijn vader geeft de pinken even.hooi en ik doe 
de wat er op. Dan ga ik.naar het melklokaal, trek de-doppen 
uit en als ik.daarmee klaar ben doe ik de deuren tegen elkaar 
en jaag ik de koeien bij elkaar in de ...stal. En als dat gebeurd 

is beginnen wij te- -melken. Als de 
koeien de aperaten dan onder heb-
ben gaat mijn vader ze., persvoérn -.;, ,-,. 
geven. Dan zegt hij tegen mij,: 
"Goed op de koeien passen hoor!! 
En ala ze uit zijn er nieuwen in 
doen." 

''''- Als mijn vader klaar is met pers-
--• voer geven.,en weer in de stal is 

zeg-ik: "IK ga de pinken wat ge-
ven, hoor.'".. • 

Daarna ga ik wat* racen op de oude .fiet3 van Rias.• Ban roept 
mijn vader vanzelf om schoon te-maken en als dat klaar is gaan 
we naar voren. Dan ga ik eten en wassen -en dan naar bed. 

• 'l. • -¡ '«£' •••, 
Michiel Kanon. ' :"b.' 

f»*® 

* BALDADIGHEID 

De omgeving van de school schijnt nogal aantrekkings-
kracht op de jeugd te hebben. Dat is niet erg, wanneer er 
leuk gespeeld wordt. Vervelend wordt het echter wanneer ér 
onnodige vernielingen worden aangericht. Moest enige tijd 
geleden het fietsenhok een bekogeling met bakstenen door-
staan, vandaag vond ik een groot knipmes dwars door een ruit 
gegooid. Hopelijk meldt de dader zich nog om de ruit te ver-
goeden en de duizend flinstertjes glas die door het hele ver-
trek verspreid liggen op te ruimen. Of is dit te veel ge-
vraagd? ^ b ^ ' / , ^ ' ^ ' ^ ^ - ^ *«¿-> ' & A. Boes 

// 



KRUISWOORDRAADSEL 
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Oplossingen kunnen ingestuurd 
worden bij de. maker: 

RONALD BOES. 

Horizontaal 
1. Dier 
r'. Bez. voornaamw. 
8. Jongensnaam 
-.9. Metaal 
10. Noot 
11. Voegwoord 
12. Hok 
13» Nieuwe Testament1. 
14. Tijdaanwijzer 
16. Bloeiwijze 
Î8. Reeds 
Í9í Lof 
21 '.. Boom : i 
22. Vacht v 

Vertikaal 
. 1 « Lidwoord 
2. Familielid 
3. Sturen met toom . 
4. Handeling 
5. Slangachtig dier 
6. Vieze lucht 
•8. Tijdstip in de' ge-

schiedenis 
14. Deksel 
15, Automerk 
17. Opstootje 
'18. Spil -X 
20. Noot 

VROUWENVERENIGING MID TAREN 

Vrijdagavond 23 april ¡97̂ " vindt de trekking plaats 
van de jaarlijkse verloting van onze vereniging in Café 
"DE HUNEBEDDEN". Aanvang 8 uur. 

Ter opluistering zal de toneelver. T.O.M.I opvoeren het 
blijspel «* OMA KNAPT HET OP". 

We rekenen op een volle zaal. . 
Het Bestuur. 

SCHOOLARTS 

Woensdag 21 il komt de schoolarts de kinderen van 
klas 1,4 en 6 onderzoeken. Wilt U op de afgesproken tijd 
aanwezig zijn? Meenemen inent in'gskaart, trouwboekje 'en 
flesje urine. ,.-. • 
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