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OUDERAVOND
Op de ouderavond, die woensdag 8 dec. 1976 plaatsvond, werden
twee nieuwe oudercommissieleden gekozen, de heren Hamming en
Kremer. Na enig touwtrekken, beide heren ambieerden dezelfde functie, zal Hamming onze nieuwe voorzitter worden, terwijl Kremer het
secretariaat gaat behartigen. Mevr. Tinge blijft penningmeesteresse.
De scheidende commissieleden, de heer Schuiling en Mevr. J. Sants
werd dank gebracht voor het vele werk in het belang van de school
verricht, terwijl ze een kleine attentie in ontvangst mochten nemen.
De voordracht, die de heer G.E„ A.B. , schooldecaan aan de
M.A.V.O. te Zuidlaren, hield over het voortgezet onderwijs viel
bij de aanwezigen zeer in de smaak. Uiteindelijk komen alle ouders
eenmaal voor het feit te staan, dat hun kind, na de lagere school,
een andere vorm van onderwijs moet volgen, Op duidelijke wijze zette de heer A.B. uiteen welke mogelijkheden er dan zijn.
Hierover werd na de voordracht nog enige tijd gediscussieerd.
De voorzitter bedankte de heer A.B. hartelijk voor zijn
komst en sloot de vergadering, waarna 22 mensen huiswaarts keerden.

DORPSBELANGEN
De Ver. van Dorpsbelangen spoort alle Midlaarders aan
teraadsvergadering, die op

22

febr.

in Café

"DE

de

gemeen-

HUNEBEDDEN"

zal worden gehouden, te komen bezoeken.
VROUWENVERENIGING
Dinsdag

21

dec.

KERSTFEEST

in Café

KREMER. Aanv.

8

uur.

)

VAKANTIEROOSTER
KERSTVAKANTIE
VOORJAARSVAKANTIE

20
25

dec.
febr.

t/m
t/m

3
28

jan.
febr.

PAASVAKANTIE
HEMELVAART
PINKSTERVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE

4
19
30
27

april
mei
mei
juni

t/m
en
t/m
t/m

12 april
20 mei
1 juni
8 aug.

DORPSBELANGEN - MIDLAREN
Dinsdag 22 februari 1977 komt de Gemeenteraad naar
Midlaren, om bij Café Rest'. "DE HUNEBEDDEN" een raadsvergadering
te houden, waarbij iedereen aanwezig kan zijn.
De agenda, van deze vergadering zal dan geheel gewijd zijn
aán ons dorp. Ook zullen enkele deskundigen*, die werkzaam zijn in
diverse gemeentediensten aanwezig zijn.
Om op 22 februari zo goed 'mogelijk voor de dag te komen,
wat betreft de diverse zaken die aan de orde zullen worden gesteld,
heeft het Gemeentebestuur de Ver. van Dorpsbelangen gevraagd alvast een lijst te maken met al de problemen, die bij ons leven.
Deze lijst zullen wij in januari naar het Gemeentebestuur
zenden, zodat die zich alvast op de zaken kan voorbereiden.
Om nu te komen tot het opstellen van deze lijst doet het
bestuur van Dorpsbelangen een beroep op de bevolking van Midlaren zijn wensen kenbaar te maken. De bestuursleden zijn:
G.W. Lamberts, S. v/d Helm, J. Tim, T.v. Dijken, en
P. v/d Pauvort.
V/ilt U voor
15 jan. reageren?
En dan tot slot: Laten we met z'n allen deze raadsvergadering bezoeken, zodat de moeite van de Gemeenteraad beloond
wordt.
'b :
Hartelijke Groeten,
DORPSBELANGEN.

EEN NIEUWE LEERLING
Mijn uaam is Michiel klijn. Ik ben op 3 'december uit
Giessenburg verhuist . Dat von ik helemaal niet leuk.
NU ben ik al mijn vrientjes kwijt.
/^fnídlQi-a^
Maar hier vind ik het ook leuk. Ik
heb al 2 vrientjes. Ze heten Henk
en Richard.
En wij komen op een boerderij.
Maar nu woon ik in een huurhuis je.
^¿COI-\KU^
HOSPITANTEN
Op school hebben we een meester en een juf die stage lopen.
Ze heten Juf Flak en Meester Loerö'p. Alletwee zijn-ze heel
v
aardig. Dat vinden'de andere kinderen ook.
Meester Loerö'p geeft lessen over biologie,

<v/p/

eerst over een uil en toen over een wezel.
Juf Elak heeft het Drente van vroeger behandeld. Na de Kerstvakantie komen ze niet
weer. Dat vind ik jammer.
Henk

Sants,

KLEINE

NIEUWTJES (door deze en gene verzameld)

WEGVERBETERING. Van Tim tot de Groningerstraat is het Hunebedpad
vernieuwd. En de Esweg ook. - Janneke
IJSVERENIGING. Op de laatst gehouden jaarvergadering traden,
na een zittingsperiode van 12 jaar, af de bestuursleden
,:,,., Boes en Moesker. Hun plaatsen worden ingenomen door de heren Vos en Goúlmy. Of het zal lukken de baan onder water
te krijgen, blijft een vraag. De vereniging doet haar best.
De Commissie tot Herstel IJstent zal met een plan komen
voor een nieuwe ijstent!
GEBOREN.

Peter en Margreet Pauvort- hebben een baby gekregen.

• Hij heet Aberham Sepp. Hij ligt nu nog in het ziekenhuis,
maar ik hoop-dat hij spoedig thuiskomt. - Janneke
SCHOOLKRANT. Dit is de laatste krant van het lopende abonnementsjaar. U hebt nu 5 'krantjes gekregen voor de prijs van
ƒ 2 , — . Net als een echte krant vragen wij van U het
abonnementsgeld bij vooruitbetaling te voldoen. In januari
komen wij het bij U halen voor het jaar 1977. Nieuwe
abonnee's van harte welkom!!!!
DOELPALEN.

Het eerste werkje van onze nieuwe oudercommissieleden

zit er op. Voorwaar een stelletje actievelingen. In een mum
van tijd

had het

duo

het sportveld verwijderd
( P.S.

Hamming, Kremer

de doelpalen van

om ze hun winterberging te geven.

Aanbod van de f am. Loerö'p om ze daar op- te slaan)

ONGEVAL;
Mijn opoe is in de W.O. uitgegleden. Ze heeft toen een
gebroken heup gekregen. Nu ligt ze in het ziekenhuis. De..
dokter zegt, dat- ze niet wordt geopereerd. Ze-moet nu in
een be jaardentehuis.-Greetje.
OUD-PAPIER. Binnenkort wordt weer oud-papier opgehaald. Zoekt U
het alvast bijelkaar. Dit wordt het derde karweitje .van
ons, voortvarende duo.,, Als tweede werkje hebben wij in petto
het verzendklaar maken van deze schoolkrant il t',

'x-

IJSVERENIGING. Idee 1 : Is het mogelijk de haven van "DE
MERT"
als ijsbaan te gebruiken?

BLOE-

Idee 2 : Kan een ondergronds buizennet van het Meer
naar de ijsbaan de oplossing van het waterprobleem bieden?
De pomp van de vereniging kan dit karweitje klaren. Kosten:
1000 m
plasticbuis à ƒ ?
= ƒ ? . Vrijwilligers plenty.

HET

DORP

WAAR

IK

WOON

Ik ben Annemarie en."ben in Midlaren-geboren, waar ik nou.
nog woon. Ik ben

10

jaar en woon niet dicht bij vriendjes

of

vriendinnetjes. Oh, ja, toch wel. Aan de linkerkant wonen Arjen
en Ronald Terpstra en aan de andere kant wonen de Kremers.
De mevrouw heet

Ity

Kremer-Hoving. Ik

slaap heel vaak bij hun. Dan speel ik met
Matthijs, dat is het kind van Henk en Ity.•
Laatst was üoite daar op bezoek. Dat is een
heel leuk meisje. Matthijs had toen pepermuntjes en ze had die pepermuntjes heel •
gauw op, heel snel. Ze heeft oök een broertje van" b ' maanden.
Die heb ik al heel vaak gezien. Dat jongetje heeft pikzwart
haar en hij heet. Sanne. En bij de moeder van die twee hebben we
handenarbeid gehad. Dat was erg leuk. Eerst heette ze Marjan
en nu

Mare,

Mare

Schaap

dus.
V/ij hebben een boerderij . Een paar
huisdieren passen er wel bij. Hier
komen ze: Borro (hond), Iepie en
Siepie (katten) en Jantje (geitje
van mij. Wij zitten bij meester

'^/y/f'Tzyy--6—r> /¿/T^yA'- B ° e s i n de school.. Ik heb nog meer
te vertellen, máar ik" moet nu stoppen.
*

*

.-

Annemarie

Kanon.

KERST
Sommige eersteklassers

hef

is

¿cees

kerst,
en

kunnen al een verhaaltje schrijven:

de kei-s t m o n

m i' e p

vei-sie.i-en

i's
de

ei-
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GESPREK

MET

DE

OUDSTE INWONER VAN

MIDLAREN

Meneer Reinerd Sants is de oudste inwoner van Midlaren.
Hij is geboren op 29 april 1885.. Hij is dus 91 _ jaar. •
Men. Sants heeft in Zuidlaren op school gezeten, niet in Midlaren dus. Hij vindt de wereld nou niet zo mooi meer als vroe••*

'

y

.

/

V

'

ger. Hij is'jaren boer geweest en h i j . i i a d / s 2 0 / k o e i e h en 2
paarden. Sants zou niet graag
in een bejaardentehuis willen}
dat kost te duur zegt hij.
Mevr. Nijdam maakt zijn huis
schoon, dat is mooi. Warm eten
krijgt hij van zijn zoon, die
naast hem woont. Maar wij vinden eigenlijk, dat men. Sants
zo alleen is in dat grote huis
van hem. Om dé moed er in te houden drinkt hij .graag^'een borrelt je-. Zo, en toen we klaar waren met ons gesprekje en we
weer weg gingen, kregen we een dikke sinaasappel. Zo'n fijne man toch!

y

J

Œ

Dit was een interview van Ineke Hamming
!
V
en Greetje Ruben.
HOSPITANTEN

:.

Er zijn vier weken hospitanten geweest. Ze heten meester Loerop en juf Vlak. Eerst ging juf Vlak met ons gimastieken.
En daarna kwam meester Loeröp. Die ging met ons meetkunde
doen. Daarvoor heb je heel veel dingen nodig, maar geen pen.
Wel een rekenboek, een schaar, een potlood, kleurpotloden,
lijm en natuurlijk ook nog een liniaal. Daarom heet het ook
meetkunde. Dat vond de derde klas erg leuk en de laatste dag
kregen we spelletjes.
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WORDT?
VERVOUV

ÏÏET

DORP

WAAR

IK

WOON

Ik woon in het dorpje Midlaren. Midlaren is een rustig dorpje,
er rijden niet zo veel auto's. Ik woon aan de Schutsweg. Die
loopt van Zuidlaren naar Noordlaren.
Maar er komen wel van die vreemde
mensen in Midlaren wonen. Die buren daar bij ons, Stouthamer, die
M
komen uit de provincie Groningen.
En Tim die komt uit de stad Groningen. Maar ze zijn wel aardig.
Zoals ik al zei is het er erg rustig, er komt haast nooit een politie langs.
Aan de Tolhuisweg staan allemaal
r
/ ^
gemeentewonings. Ze zijn niet verschillend. Daar staat ook de school. Er zijn twee lokalen. De
klassen 1,2 en 3 zitten bij juf Lamberts, die aan de Groningerstr.
woont. De rest zit bij de meester, die aan de overkant woont.
Mijn opa en oma wonen aan de Groningerstraat. Daar is het wel
drukDaar moet jewel oppassen, dat je niet onder een auto komt.
In Midlaren staat een mooi Hunebed. Het is een hele grote en
het staat tussen twee boerderijtjes Spiegelaar en Ellens.
Er is ook een Café, café "DE DUNEBEDDEN". Jan Kremer is daar
de baas over. Hij heeft een beste kok ter beschikking.
Ik vind, dat Midlaren het mooiste dorp van Drente is!! ! !

Wtb/

V

Jan

Kruims.

SINTERELAASglEST
Bij Café Kremer kwamen Sint en Piet. We zongen toen een liedje.
Dat vonden ze mooi. De derde klas speelde een toneelstukje. Het
ging over een schoolzieke jongen. V/ij deden een paar dansjes.
Toen zagen we de poppenkast.
Dat was heel mooi. Daarna kwamen de kinderen bij Sinterklaas.
Ze kregen kadootjes. We hebben
wel even gelachen, want Sinterklaas zijn mijter viel af. Hij
schaamde zich wel.
Jan Staats.

Zondag 5 december ging ik naar mijn oma, die was 3 dec. jarig.'
Het was een gezellige avond. Je kreeg een gebakje en nog veel meer.
Mijn oma had veel leuke cadeautje gekregen. Mijn oom had ook heel
wat leuks gegeven.
Toen het tien uur was, moesten we naar bed.
V/e konden haast niet in slaap komen.
Maar de volgende dag gingen we weer naar huis.

Egbert Sijbring.
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Horizontaal:
2. niet slim
3. en dergelijke
4. knock out
6. vogel die op water leeft
7. inwoner van België'
8. vogel
10. momenteel
12. Koninklijk Besluit13-. jongensnaam
1.5. deel van een bloem
18. tijdperk
19. spil
Oplossingen
20. proef

Vertikaal:
.....
1
, oost,zuid, west.
3. deel van voet
5. dertien
6. honderd jaái*
9. meisjesnaam .
11. scheel
13; karaat(afk.)
14 niet even
16 lof
17. naad in ijzer
deponeren

in de

bus.

