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VAKANTIES

Q.I.. S.

MIDLAREN

Hieronder een lijst
het lopende schooljaar.

van de rest

van de vakanties

van

PAASVAKANTIE
4 april t/m 12 april
HEMELVAART + dag erna 19 mei en 20 mei
PINKSTEREN
30 mei t/m 1 juni
ZOMERVAKANTIE
27 juni t/m 8 augustus
•

P L O R A

LIA
• •

Uw bestelling hebben wij aan de kweker doorgegeven. Het
waren:
vlijtige lies
78
coleus
70
geranium
89
fuchsia
47
varen
59
cissus
_4ATotaal
385
Bij deze aantallen zijn inbegrepen 22 coleussen voor de
leerlingen van de klassen 1, 2 en 3
en 15 vlijtige liesen voor de 4 , 5 " en 6
klassers.
Begin mei hopen we de stekjes af te leveren.
De

Oudercommissie.

_

F L O R A L I A

II

Aan de Floralia-tentoonstelling gaan we een extra attractie toevoegen in de vorm van een ZONNEBLOEMWEDSTRIJD.
De bedoeling zal ongetwijfeld bij U allen bekend zijn:
Het gaat om het kweken van de hoogste zonnebloem.
Het leek de oudercommisie een leuk idee, vooral van het meten
van de bloemen stelden enkele leden zich veel voor. (Zouden ze
het meezeulen van een zware trap over het hoofd zien?)
De wedstrijd is verdeeld in 2 categorieën n.l. lagere
schoolkinderen en
rest van -de bevolking.
De kinderen boffen alweer. Zij krijgen op school elk
3 zonnepitten uitgereikt om te poten , 1 cm diep in de
grond, de res& van de mensen , die mee wil doen moet maar
zien hoe aan zonnepitten te komen.

PAASVUUR
...
.- ' -'• * " •
Er is gauw weer Paasvuur in Midlaren. Het begint tegen
dat het donker wordt. Ik hoop, dat er veel mensen komen.
Als U er nng wat heeft, kunt U het brengen. Of we halen het op,
dat kan nstuurlijk ook. Als het aan een drukke weg is, d'an denk
ik-, dat wij het niet 'ophalen, wandt dat is te gevaarlijk.
Het is op 11 april dat is op de 2 Paasdag.
Wij hopen, dat U komt. Misschien toi maandag 11 april!!!!!
- • -•< • • •
Janneke Kremer.
I .

Algemene

ledenvergadering

in

"DE

Café

op

PLANKENSLOOT".

woensdag
Aanvang

20 april
8: uur.

AGENDA:
••• •

—

1.
2.
3.
4.
.5.
6.
7.

Opening
Notulen
Jaarverslag
Verslag penningmeester
r
Verslag kascommissie
Ingekomen stukken
Bestuursverkiezing. Aftr. J. Moesker (herkiesb.)D. Mennen (niet herkiesb.)
8, Bespreking aktiviteiten
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het Bestuur,
«

Vrijdagavond 22
lijkse verloting

april
vindt de trekking plaats van de jaarin Café "DE HUNEBEDDEN". Aanvang 8 uur.

Ter opluistering zal de toneelver.- T.O.M.I opvoeren
een klucht in 2 bedrijven : ; 0 , DIE MANNEN M !
Het belooft enorm leuk te worden.
.
U hebt gegarandeerd een gezellige avond ! ! ! ! !
HET

BESTUUR.

Gehoord,
(de jeugd vermoeid van het gesleep)
"Waarom geeft de Gemeente geen subsidie op de
Paasbult?"

•,.•

WAT

IS

BELANGRIJK

IN

HET

LEVEN ?

Ja, geachte lezer, denkt U maar eens een poosje na over
deze vraag. De kinderen op school hebben er ook over nagedacht. Hier volgen een paar meningen. We beginnen met Henk
Sants , omdat hij de gave bezit eventjes vlot iets op te schrijven.- Dus Henk Sants:
""*'"'"

. •• »

* Ik vind het belangrijk, dat je naar school gaat, omdàt je
dan later niet bedrogen kunt worden met een kontrakt of zo.
Ook is ..het van groot belang later een goede baan te hebben.
Ik-heb al iets in mijn hoofd, dat ik
._.
graag wil worden. Dat is kapper of
-r—r~
soldaat. En als het kan, blijf ik mijn . I —
hele leven op onze boerderij. En dan
koop ik twee honden, misschien ook drie.-¡—r
7\ r

s

'TT

VZeker bang voor inbrekers, hè Henk?)
Dieneke Schuiling: Ik vind het belangrijk om rijk te zijn,
Dan kan ik mooie kleren kopen. En ben ik
later niet zo arm. Ik kan alles kopen.
En ik geef ook wat aan mijn moeder en
vader en broertje en aan mijn héle familie. (Wat zou ik graag familie van jou
<&Ty)
zijn, Dieneke.)

¿y.

Boudewi'j-ft' Tinge: Ik vind het belangrijk om rijk en gelukkig
te zijn in mijn leven. Ik zou graag een mooi huis willen hebben. En een vrouw zou ik ook graag willen hebben." En ik zou
ook wel eens iemand helpen als het nodig is. (Dat- is mooi, je
mag voor mij papiertjes rondbrengen.)
Janneke Kremer:
Ik- vind belangrijk in het leven, dat je
geen geldnood hebt, en dat er geen ruzie op aarde is,. En
dat je een gelukkig leven hebt. En ik zal ook niet graag vrijgezel blijven. Dat lijkt mij verschrikkelijk, wandt je hebt
helemaal geen praat. En dat er redelijk veel mensen blijven,
want anders kan mijn vader de kost niet meer verdienen.
Ineke Hamming: Tja, daar vraagt U me wat. Daar moet
ik eens goed over nadenken. Nou als eerste
zou ik goed mijn best doen op'school om een ¿
hoog beroep te krijgen, waar je nogal wat 7
s centjes mee kan verdienen. Nou, en als ik
een jaar of twintig ben, kijk ik eens uit
naar een man. En dan een aardig huisje, kopen in Drenthe. Dan vrolijk, verder leven
en gelukkig zijn.

Si

&

Jan Staats: Ik vind belangrijk dat ik een mooi meisje heb
en een mooi huis en veel geld. Dan kun je van alles kopen,
een fiets, een bromfiets, een auto.
Het is wel mooi als je een mooi meisje hebt. Dan kun je met
haar naar bed en dan gaa je naar beneden en zij krijgd een
kind. En je moet natuurlijk ook aan 't werk, want anders
krijg je geen eeten en geen drinken.
en dat moet ook niet. Je moet ook
,)b kleren dragen net als anderen ov
niet soms?
"Ronald Boes: Ik vind, dat er teveel mensen op de aarde zijn.
En dat de Cocerve fabrieken in Tiel en Eist afgebroken moeten worden, want uit blik eten is niet gezond! Ik vind nog
meer dat de scholen afgebroken moeten worden want nu komen
er allemaal professoren en geen arbeiders meer. En ik vind
dat ze geen W.W.meer moeten geven want Molukkers en Surinamers halen geld weg uit de Nederlandse regering.
En ze moeten geen radio actiwe stof meer maken, want dat is
gevaarlijk „
; .'
*

Egbert Sijbring: Ik vind het belangrijk dat de kinderen naar
schooi gaan. ík leer heel veel, dat spreekt vanzelf. De men. . sen vinden het ook heel leerzaam. Voor.,.'•_. al het verkeer, want er gebeuren veel
r
ongelukken en dan word -Nederland klein.
Je leert genoeg op school.

INTERVIEW
(onze twee interviewsters zijn ook weer op pad geweest)
Wilt u eens weten wat een wereldwinkel doet dan moet u
dit eens lezen. We wisten dat Bé Tije er iets mee te maken
had, dus er op af. Maar o jé, hij was niet thuis. Dan maar
weer weg. Maar toen we net weer op de fiets wilden stappen
kwam Bé er gelukkig aan.
;•
Zo, iets over de wereldwinkel? Nou dat is een winkel
waar je allerlij spulletjes kan kopen behalve vochtige dingen, zoals koffie, rietsuiker, rieten mandjes en stoelen.
En al het geld, dat de wereldwinkel
beurt is voor een goed doel. De spullen komen van Angola en: Afrika en al ....
die andere landen. En wat Bé ook nog
• • •
c Liados
zei: op de produkten staat geen merk,
alleen waar ze vandaan komen.
In Zuidlaren staat ook zo'n wereldwinkel. Het staat
•tussen het postkantoor en Fred v/d Werf in. Koop er maar
eens wat, erg leuk hoor? Daaag!
Greetje R.en Ineke H.

DIT

IS

MIDLAREN.

Freek enzifoi bril.
Op een zonnige dag werd er door ons hier in Midlaren
oud-papier opgehaald. Bij Café Jan Kremer werd er ook een grote partij oud-papier op de wagen geladen. Freek Hovius (de rechterhand van Jan Kremer) was hierbij de mannen van de oud-papierophaaldienst flink behulpzaam.
Enige tijd. later, toen de wagen vertrokken was, miste Freek
zijn bril. Alras sprong Freek op z'n fiets en racede door Midlaren achter de'bril aan. Toen hij de wagen zag , zette hij met .
een formidabele- sprong zijn beide benen op de grond en brulde:
"Mien bril ligt nog under dat old papier!!!"
Wij' kijken en graaien tussen de rommel, maar vonden natuurlijk niets, want er was al weer een behoorlijke hóeveelheid papier bijgekomen. Ja ...., en Freek zag^ajtuurlijk ook
weer.niet zó veel'....
• •
De lui van de lompenhandel
beloofden, dat ze bij 'het lossen
voorzichtig te werk zouden gaan.
En jawel hoor, hij heeft de bril
weer op.
Aan alle mensen, die hun bril wel eens gemakkelijk verliezen, het volgende advies:
Ga nou eens naar café Korringa en drink daar eens een kopje koffie of iets anders en kijk, hoe handig mevrouw Korringa dit probleem opgelost heeft
, werkelijk een modieuze
uitvinding!! ! !
,Is dat niet iets voor Freek?
*

Nieuwjaar
Er was in Midlaren een nieuwjaarsganger, die zijn auto beslist niet kon vinden
En hij keek goed, héél goed zelfs! En toch had hij de auto bij
meester Boes voor het huis gezet. Enige tijd later vond hij
hem terug-bij café Kremer
nogal logisch, hè?
••

Waar begint Midlaren?

' :' í

Ja, waar begint Midlaren? Bij Hermelink aan de Duinweg.
Daar kom je fietsend, en fietsen doen we allemaal, over het keurig onderhouden fietspad van de gemeente Haren, dé Drentse ge-

meente Zuidlaren binnen. Maar ólala, daar gaat ie hobbelend
en slingerend over een stuk van enige tientallen'meters zandweg
Over de bulten en door. de gaten
-'•'''
Waar eindigt Midlaren?
Over het Heiveen, voor de boerderij van Dè Swart langs,
op het zandweggetje.
. •
Het zou fijn voor de fietsers zijn, indien hier een rijwielpad kwam. Dat sluit goed aan op die goed onderhouden
fietspaden-van de gemeente Haren.
(is deze fietser al lid van Dorpsbelangen, want die kan
misschien iets voor hem doen)
HiOLAKÉlY
r-

S tene ilmachjne ..
We weten- allemaal -dat heeft meester Boes mij ook al
verschillende keren duidelijk gemaakt - dat die elektro- technische apparatuur voor het bewerken van papier een
bijzonder ingewikkelde knopjes, hendeltjes, moer- en schroefjestoestand is. Ik hoop, dat het u duidelijk i-s, hoe ingewikkeld deze machine nu wel is.
Maar als je dan als leek, ja, als een echte leek, ziet,
hoe onze meester de machine op handkracht doet draaien, terwijl het apparaat door middel van een hendeltje over te halen dit werkje zelf opknapt, dan gaat de gedachte door je
hoofd - met een.binnenpretje - "Meester is aan 't trimmen"
- o 0 o KONINGINNEDAG

II

Naast de normale viering van Koninginnedag hebben de
Samenwerkende Oranjeverenigingen en de Zuidlaarder Ondernemersvereniging nog een andere activiteit in' petto.
Men is van plan om met een aantal ouderen en schoolkinderen - van alle zesde klassen in de Gemeente Zuidlaren
2 kinderen - aan het Défilé voor de Koningin deel te nemen. Er zal een soort Drentse markt uitgebeeld worden op
het gazon voor het Paleis.
Voor dé kosten is gedacht .aan een bollenactie. Zo mogelijk zullen alle zesde klassers 3 ' bollen à ƒ 1 0 , — verkopen aan de bevolking. Dat-betekent voor Midlaren
4 x 3 = 1*2 bollen. Mochten de plannen doorgang vinden
dan zult u viel 'meer van deze actie horen.
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INSTRUCTIEBAD. Het instructiebad sluit 16 april 1977.
Voorlopig worden dus de zwemlessen stop gezet tot het
Boa- bad open wordt 'gesteld; Drie van onze leerlingen haalden onlangs het A-diploma te weten Annemarie Goulmy, Albert
Kruims en Esther Vos. Een paar weken later haalden Esther
en Albert warempel ook nog het B-diploma. Proficiat!!!!!!!
GEVAARLIJK.

Wil niemand een bananesch.il op straat gooien!

Dat is gevaarlijk, want een poosje geleden is een mevrouw
er over gevallen. Ze h-ad' één blouwe plek aan haar knie. Dat
is meer dan genoeg!! ! !
• , _
ö
tt
Jan Kr,
OCCASION
Te koop
2 pootmachines met drukrollen, merk
Cramer. Te bëvr. Huttenweg 10 , b¿g.g. Gron.str. 54,
NOODKREET.
Wie in Midlaren .heeft woonruimte voor HANS
SCHAAP
en MARE SLIEDRECHT? ' Ze willen zo graag in' Midlaren blijven wonen!!!!!!!!!!
SCHOOLPLEIN. Het schoolplein lijkt op het moment meer op
een stuk bouwland. Maar de'meester is niet van plan boer
te worden.
n.n.
VERNIELING. Het ging lange tijd goed met het bushokje.
Maar nu zijn er toch weer een paar bakstenen door de
ruiten gegooid. Daartegen is zelfs "onbreekbaar" glas
niet bestand. Dat er mensen zijn die tot zoiets in staat
zijn ,"//..
Maar Midlaren zit weer:met de brokken.
SCHOOLKRANT. 'Hebt u uw ƒ 2 , —
abonnementsgeld al betaald? Ze zijn er nodig want onlangs moesten we voor een
onderhoudsbeurt ƒ 219,— dokken. Ja, dat liegt er niet om.
VERKEER. Alle vier leerlingen van de zesde klas. behaalden
onlangs hun verkeersdiploma. Nu het geleerde maar in praktijk brengen jongens.
STERKSTE DER STERKEN. De oudste inwoner van Midlaren, opa
Sants, u bekend van het interview in de vorige schoolkrant
hoopt eind deze maand zijn 92 öte verjaardag te vieren.
Wie doet het hem na???? En hij was in zijn jonge jaren
toch zeer asthmatisch. Je bent er overheen gegroeid man,
zegt de dokter nu.' ! ! ! !

L E N T E

Het is lente, oh wat ben ik blij
Om de vogels en de schaapjes in de wei.
Het is lente, alle vogels fluiten;
Kijk, er spelen ook een paar kinderen buiten.
Roelof Lamberts.
- Het is nog maar net lente. Je kunt het al zien aan de bloemen en aan de bomen. En de vogels beginnen ook al mooi te zingen. Er zijn al menzen die zoeken al kievitseieren. Ze loppen
heen .en weer. Ik- zal het. niet doen. Wat heb je aan een kievitsei?
.

Albert Kruims.

Lente •
Het kievitsvrouwtje legt een ei,
^
Daar komt het kievitmannetje erbij, *c=£*
Moet je horen-wat hij zegt
y
Zijn de eitjes al gekomen? ? echt??
Ja, zegt ze zacht,
Kijk, en ze lacht.
De drie weken zijn voorbij,
En tik.'tik! gaat het in-het ei. -—:
Esther Vos.(dichteres)
Schölte heeft een zwart schaap en een zwart lammetje,
19 Maart was onze juf jarig. En zesentwintig maart is
mijn moeder jarig. Eergisteren heb ik nog een mannetjesen een vrouwtjeseend gezien. En gisteren heb ik nog een
vezand gezien. Ze zoeken ook kievitseieren. Bij Kruims
zoeken ze die„ Ik kan ook al gedeeld!! ! ! ! !
Martijn Vos.
Wij heb mooie bloemen in de tuin, sneeuwklokjes en krokus
en narzis. De tuin word er mooi van.
Juf heeft sneeuwklokje, krokus en narzis op het bord getekent
¡I

..
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Henk Schuiling.

VERJAARDAG
19 Maart was Juf jaarig. We hebben spelletjes gedaan.
En we hebben drinken gehad en ook een koekje.
We hebben maandag de hele dag feest gevierd. Juf en Roelof hebben poppekast gespeelt.
.

Het was heel mooi.
-...;.

.
, .
Annelies

.-..,~
Niehuis.

v.o.o.
De letters' V.O.O. staan voor Vereniging Voor Openbaar
onderwijs. De Afdeling Zuidlaren van deze vereniging hield op
30 maart 1977 -in Café Weite haar Algemene ledenvergadering.
Buiten het nog .niet eens voltallige bestuur was er één lid komen opdagen. Ondanks dat werd er geanimeerd vergaderd.
Punten, die aan de orde kwamen waren : Nieuwe Openbare Lagere: School Westlaren, Vertegenwoordiging in de Schoolraad,
Meer naar buiten treden van de Vereniging.
Verder zullen alle oudercommissies van de Openbare Lagere
Scholen in de Gemeente..Zuidlaren een documentatiemap V.O.O.
+ een abonnement op aanvulling toegestuurd krijgen. Kosten
V.O.O. Afd. Zuidlaren. Het is een uitgebreide map met zeer
veel wetenswaardigheden aangaande de school.
Verder traden uit het bestuur Mevr. Hofkamp (20 jaar bestuurslid) en de heren Bus en Kromhout van'der Meer.
Hiervoor in de plaats werden twee nieuwe bestuursleden verkozen
te weten Mevr. . S. Cats-De Haan en de heer C. Groenendijk.-

KONINGINNEDAG
..-,. ••-••- -,

•'•(-,,

Van de SAMENWERKENDE ORANJEVERENIGINGEN "ZUIDLAREN" is het
voorstel binnengekomen Koninginnedag als volgt te vieren:
Kleuterscholen
. -, Basisscholen
Klassen 1 en 2

Poppenkastvoorstelling in twee zalen
(Enting, Prins Bernhardhoeve) ,•

Klassen 3 en 4

: Bezoek aan sprookjeshof met daaraan verbonden een wedstrijd. Vertoning, film.
: Spelletjes/wedstrijden op het sportveldencomplex van de korfbalver. "RITOLA"
aan de Wolferdinge.

Klassen 5 en 6

: Oriënteringsrit per fiets. Start sportveldencomplex Wolverdinge.

OUDJAAR
Het slepen met oudjaar is een traditie in deze streken en wanneer er niets vernield of weggemaakt wordt zullen
weinig mensen er over vallen. Dat ik hierop even terugkom
vindt zijn oorzaak in het feit dat Piet Kanon zijn schepemmer door de sleperij in Oud jaarsnacht is kwijtgeraakt.
Dat is jammer, want hij had deze emmer ten gerieve van de
IJsvereniging afgestaan om de waterput bij school droog te
scheppen. Dus ten behoeve van de gemeenschap. Zulke voorwerpen dienen niet versleept te worden. Hij stond tegen de
muur van-de school en werd nog geregeld gebruikt.en daar ik
hem zelf uit de schuur van Kanon heb gehaald vóél ik me er
een beetje verantwoordelijk voor. Nu hoop ik, dat deze schepemmer bij iemand terecht is gekomen, die niet weet wat er
mee aan te vangen, omdat hij de eigenaar niet kent.
Het schoolkrant je wordt in veel gezinnen gelezen en Piet ik
hoop, dat door dit stukje je schepemmer weer boven water komt.
A

'.. '

-B •

GEVAARLIJK II • 'Bananeschillen op straat zijn gevaarlijk,
maar sommige landbouwmachines mogen er ook zijn wat dat betreft. Daar weet Roelof Schuiling van mee te praten. Die heeft
een paar angstige ogenblikken beleefd. Gelukkig kwam een buurman een opkikkert je brengen om hem over de ergste schrik heen
te helpen. Voorzichtig met de apparatuur, agrariërs! ! ! ! ! !
DORPSBELANGEN. Over apparatuur gesproken. Kreeg me die Tonnis van Dijken daar op de Algemene Ledenvergadering een barometer met ik weet niet voor toestanden nog meer overhandigd. Hij had dan ook 25 jaar in het bestuur gezeten. En
dat is niet niks. Een man van de oude stempel, zei de voorzitter. Maar Tonnis koos het 'juiste moment van opstappen.
Allemaal nieuwe bestuursleden, die nog juist door hem konden worden ingewerkt. Nu kon'hij met een gerust hart ver- .
trekken. In zijn afscheids wöo.rd hoopte Van Dijken, dat
Dorpsbelangen nog veel voor Midlaren kon doen en zich niét .
te veel met randactiviteiten zou bemoeien.
Ik ben toch nog te vroeg uit "het bestuur van de IJsver.
gestapt.
AiB>
Extra puzzle
. .
, .
TT.
Hiernaast zie je een tiental jongens en meisjesnamen. m= meisjesnaam

1. Sile
2. Le s
3. Cino
4. Miomet
h

iPT

j= jongensnaam
>* _
. .. _
7.
Poep
6
oek
Maar het zijn wel gekke
' RVeter
0uf
8.
namen want de letters
9. Jordes
staan doorelkaar. Verander 10. Niekte
dat maar eens, dan merk je
nog wel wat op!
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1.
4.
8.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
18.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
30.
32.
33«
34.
35.
36.

Deksel
Deel van de arm
V/aar j e mee h o o r t '
Koud
Rooms Katholiek
Deel van schoen
Familielid
Noot
Slee
Knock nut
Dier
Koninklijk Besluit
Okee
Voegwoord
Portefeuille .
Vader
Vernis
Snel,vlug
Anti 'revolutionair
Rivier in Friesland
Kluis
. .
Voornaam persoon

*
*

I

iy_i_

Vertikaal
1. Niet lang
2. Plukje haar
3. Bijwoord
5. Okee
6. Deel van het hoofd
7. Dier
9. -Deel van een mast
12. Stop
13. Wat zegt een kraai
15. Werktuig om schepen
mee op te tillen

17.
20.
22.
23.
24.
26.
28.
29.
31.
32.
34.

Kledingstuk
Verzekeringsbewijs
Soort zeilboot
Voorzetsel '
Zeerover
Noot
Verbrand hout
Pedagogische Akademie
Afval van gedorst koren
Hert
Zeggen veel sprekers

In'-school wordt een bus of doos geplaatst, waar je je oplossing 'in 'kunt 'doen. Veel succes !!!'!!!!!!!!
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