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VAKANTIEROOSTER ( om te bewaren ) 

De vakanties voor het komende schooljaar zijn als volgt 
vastgesteld : 

KERSTVAKANTIE 

VOORJAARSVAKAN TIE 

PAASVAKANTIE 

HEMELVAART 

PINKS TBRVAKAN TIE 

ZOMERVAKANTIE 

23 

17 
24 
4 
15 
1 

dec. 

febr. 

maart 

mei 
mei 

juli 

t/m 
en 
t/m 
en 
t/m 

t/m 

6 

20 

31 
5 
19 
14 

jan. 

febr. 

maart 

mei 

mei 

aug. 

Wilt U met het plannen van Uw vakantie zoveel mogelijk rekening 

houden met onze schoolvakanties? Alleen om bijzondere redenen 

kan worden toegestaan, dat het kind de school verzuimt! 

KORT VERSLAG OUDERAVOND: 

Op Donderdag 10 November werd de ouderavond weer gehouden. ' 

Het aantal ouders dat belangstelling toonde voor het wel en wee 

van de school van hun kinderen, wordt inderdaad iets "beter. 

De nieuwe voorzitter de heer Hamming had de bijeenkomst goed in de 

hand. De heer Boucher gaf een uiteenzetting over de schoolarts 

in het algemeen, waarop een actieve discussie volgde. Mevr, Sants 

en Mevr, Hogenberg die zitting hadden in de kascommissie, kwamen 

tot de verheugende conclusie dat de schoolkas f. 1621.— bevat. 

Het volgend jaar hebben Mevr. Schuiling-Emmens en de Heer Goulmy 

de controlerende functie van de kas. Omdat de Floralia weinig 

netto-winst behaald heeft, kan ik U voorzichtig mededelen dat de 

kans bestaat dat de stekjes volgend jaar misschien in prijs ver

hoogd zullen worden. Op deze wijze hopen wij als schoolbestuur de 

Midlaarder bevolking met het belangrijkste van de ouderavond op de 

hoogte gesteld te hebben. Ouders, wilt U dit ook goed onthouden: 

Tot Ziens op de komend e Ouderavond. 

De Oudercommissie, 

J. Kremer, secr. 

y 
SCOOLKRANT. 

De meester hoeft de schoolkrant niet meer alleen te maken. Hij 
heeft hulp gekregen van Marjan Boucher en Mevr. Hogenberg. En wat voor 
hulp! Hij hoeft nauwelijks meer iets te doen. De opmaak van deze krant 
is voor het grootste deel verzorgd door Marjan en Mevr. Hogenberg nam 
een gedeelte van het tikwerk voor haar rekening. Eigen bijdrage van 
Marjan: Kleurplaat, Kerstversiering en Kerstverhaal + Puzzel. Zo'n krant 
mag wel ƒ 4,— kosten. Dat is precies de prijs voor het abonnementsjaar 
1978. In jan. komen wij Uw bijdrage innen. 
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KERSTFEEST: 

Op dinsdag 20 december a.s. s' avonds om 8 uur is er Kerstfeest 

in café Kremer. 

Iedereen is welkom. 
Vr.Ver. Midlaren. 
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IJSCLUB MIDLAREN: 

Algemene ledenvergadering van de ijsclub j'i,Kläiären" op 
vrijdag 23 decem'ber 
Aanvang: 20.00 uur. 
vrijdag 23 decem'ber a.s. in café „De HunebedJen'V'i 
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Agenda: 

1. Opening. 
2. Notulen. p V y 
3. Jaarverslag secretaris. V< :,¡\ 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 

'b' H\i\i\k 

5. Aansluiting electriciteit. yi:> !!'\ 
6. Jaarverslag penningmeester. Nb 
1. Verslag kascommissie. \ '\̂ _ _j\ , 
8. Bestuursverkiezing: xl'bH'ti !<j •> 

Aftredend de heer R. Schui l ing ( v o o r z i t t e r ) èn\de heer 
P. Kanon, (beide z i j n herkiesbaar) f7 bb \ . ' ) \ 

9. Rondvraag. / :• . z\ )• ' 
.•-' ! '.:•.', i !: • • i :' 

10. S l u i t i n g . 
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DE EERSTE KLAS . 

EEN TAALLESJE VAN DE EERSTE KLAS 
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Vijf eersteklassers hebben voor de schoolkrant een leájjé gemaakt 
met de woorden die ze op school geleerd hebben. V 
Sommigen een hele bladzij vol, anderen waren al wat ¿éWder moe: 
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Anthony van Dijken 
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KERSTFEEST 
Twee kinderen hebben zelf iets bedaoht over het ke 

Tonnij van der Heide 

<fe kes boom in de k Q me

de k e s b o o m m e t k Q a r s i e ç , 
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Een lesje gemaakt door de eersteklassers samen met juf op het hord. 
Om thuis voor te lezen: 

Het is kerstfeest. 

ik zie een "boom. 

een boom in huis. 

dat is de kerst-boom. 

een piek op de boom 

een ster in de boom 

een _bal aan de tak. 

en daar een kaars 

en nog een. 

de "boom ziet' er fijn uit. 

ik voel me blij.. 

EN OP DE VOLGENDE BLADZIJ 

EEN PLAAT OM ZELF TE 

KLEUREN . 
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KERSTVERSIERING (om zelf te maken) 

Hiervoor heb je nodig: 
-vouwblaadjes Als je het heel mooi wilt maken, kun je in 
-schaar plaats van vouwblaadjes ook gekleurd cello-
-lijm faanpapier gebruiken; daar schijnt het licht 

mooi doorheen. 

Neem een rood vouwblaadje (of een vierkant stuk rood cellofaan). 
Vouw het langs de stippellijn in de richting van de pijlen. 
Knip daarna langs de zwarte lijn. 
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ins je het papier weer open vouwt, heb je een figuur die er zo 
uitziet: 

Knip daarna een blauwe cirkel: 
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Neem nu een vierkant stuk wit papier (of doorzichtig wit cello
faan), en plak in het midden daarvan, de blauwe cirkel, en daar 
overheen de ster die je geknipt hebt. Omlijst je werk nu met 
"blauw papier (je kunt ook zilverpapier nemen ), en hang het voor 
het raam; 

Je kunt natuurlijk ook andere figuren 
knippen (zoals hieronder getekend staat) 
of zelf een figuur bedenken. 
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DE TWEEDE KLAS 

WINTER. DE IJSBAAN - •••./. 

Bruno Boucher en Bert de Swart hebben al ..geschaatst dit jaar... 
alleen niet op de ijsbaan... ' "". 

• ; .'.. " '••• 
De ijsbaan 

eergisteren mochten we van meester op het 'ijs.' 

toen gingen we glijden« 

maar er was ook een plek v/aar je niet kon lopen. 

bij bert was er ook ijs op de vijver 

toen hebben we daar geschaatst 

er was ook een klein gaatje in het ijs 

toen gingen we naar huis en we kregen nog een rolletje drop mee 
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ik gin op het ijs maar doen dagt'e ik 

ik ga schaatsen. -1 

mijn papa die gin doen op het ijs. 
' " / 

het ijs krakte niet door 

ik moogt er op schaatsen 

en joke moogt er ook op 

wu schaatsen leker 

naar het tee driken was het af 

gelopen.-
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VOGELS (1) 

Als het winter is, en het vriest of sneeuwt.,hebben de kinderen 
veel plezier, maar voor de vogels is het niet altijd gemakkelijk' 
om eten te vinden... 
Daar vertelt Richard Hogenberg iets over.:; • •. •-••-.-• 

JT/cdL-<t*HcL J 
De vogels moet je wel eens helpen, om ze hebben meenstal niet 

ê„.ic ~0 voetsel verzaamelt. 

Daarom kan je voetsel op de grond gooien of voetsel in een 

~br kje doen; . . 

En de roofvogels die pakken er oqk-.voetsel van, en ze brengen 

het voetsel naar de jongen. ,\ » 
. • ... 

De ouders maken het voetsel stuk. • 

VOGELS (2) ... ... ..• 

En Annemarie Goulmy heeft een gedicht over vogels gemaakt, en 
ook nóg'één over een muis: 

ßAt V V V é V V eéV Tjy/y5 
er was eens een mus 

die zat in een bus. 

en die mus die geen uit de bus. 

toen wou hij een lus. 

en toen geen hij weer in de bus. 

maar daar hat hij geen lu3, • 

en toen geen hij naar zijn zus. 

en fan die kreeg hij een lus. 

ItifS 

er was eens een muis 

die zat in het huis 

en die geen naar.de sluis 

en toen geen hij maar weer naar huis. 

en toen geen hij nog er'weer uit. 
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DE DERDE KLAS 

SINTERKLAASFEEST 

Drie derdeklassers vertellen over het Sinterklaasfeest: 

Zondagmiddag in café Kremer, . •-. 

Maandagavond thuis, 

En dinsdagmorgen op school: • 

Annelies Niehuis Op Zondagmiddag.... 

Zondagmiddag om half 2 gingen 1 2 3 naar Kremer. somege kinderen 
van 4 5 en 6 kwamen ook. Toen Sint en Piet hinnen kwamen hebben 
we veel liedjes zingen. En toen kwam er poppekast. 
Een half uurtje was de poppenkast. Toen de poppekast afgelopen 
was, mogten we een voor één bij sinterklaas komen. 
Toen ik aan de beurt was mögt ik een liedje zingen. 
ik zal eerst even zeggen wat de eerste regel was... 
dat was : Sinterklaas wees welkom. 
En ik kreeg ook een kadootje en een zakje met snoep. 
Toen alle kinderen geweest waren mogten we de kadootjes uit 
pakken. En toen het af gelopen was, gingen alle kinderen naar huis. 

«tsJf» 

iiwy il 
\M 

Luchien Haayer Maandag avond. . . 

op maandagavond kwam s i n t en p i e t . 
er l ag één doos in schuur, en die kwam van s i n t en p i e t . 
toen moest de doos open maken, en toen lagen de kadoots e r i n : 
een multo-map en p l a a t en piaama, en ohocoladegaarre t ten . 
En swiebert je boek. en mijn moeder een k raas , en mijn vader een 
eendespel. Jenet een puzel en k los je met tou. 
En ook chocoladegaarre t ten . En pop met een bad. En papier van haar 
multo-map. 

Henk Schuiling Op school, 
' ,' 

Dinsdagsmorgen kwam jufvrouw op school en de lag een brief op tafel 
kijk er staat wat op....piet? 
0 wat leuk jongens , zij juf, ik zie op tafel een brief; hoe vind 
je dat? 



-7 J-
hoy hoy, riepen ze. 
Nou de eerste, brief : ha ha ha, dat. hadden jullie niet gedacht he?.. 
zoek in je vak, daar zit een brief.... 
Alleen bij Richard' in de vak lag een brief. 
in die brief staat: rijmwoordjes maken, zo....huis-buis en nog 
veel meer. en de derde brief moesten we een liedje zingen. 
dat-hadden we gedaan. en de vierde brief was in de handwerk kast, 
en er lag er een bij, en dat was mijn-brief : 
haha tot de volgende keer, dag. 
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DE LAARZEN VAN MARTIJN 

Martijn Vos vertelt hoe Albert Schimmer bij vergissing Martijns 

laarzen aantrok, en daarmee door het ijs zakte.... 

De verwisselde laars/ schoen 

Vanmorgen toen we allemaal gingen werken, en toen het werken 
afgelopen was, ging de l ö on de 2 e klas naar huis, maar albert 
die had de schoenen laten staan en toen ging hij met mijn laarsen 
verder. 
En toen de 3e klas naar huis ging mocht ik op de schoenen van 
Albert Schimmer aan, hij had maat 31 en ik had maat 34. 
toen ik had gegeten ging ik gelijk naar school, omdat ik de 
laarsen terug wou, want hij zou de laarsen terug brengen. 
Toen ik bij school was, was hij der nog niet, maar een poosje 
later kwam hij der aan op klompen. 
weet je wel waarom, omdat hij door het ijs doorkraakte. 
de volgende morgen had hij gelukkig de laarsen meegenomen. 
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EEN KERSTVERHAAL • ' " ' • -

'Jan van der Heide • , • •'.-• 

Er waren eens een vader en een moeder die hadden drie kinderen. • 
De drie kinderen hetten muk, puk en mak. 
Ze wonden alle vijf in een hutje aan de zee. 
Het was er zommers erg druk, want er kwammen veel mensen. 
Muk was de ouste en Mak de jongste. 
De vader.- van Muk Puk en .Mak was vuurtorenwachter. 
En die was 's nachts heel vaak in de vuurtoren en op het strand. 
Op een keer was er weer een schip in nood. 
En het was juist kerstavond. Ze zaten alle vijf bij de kachel. 
Tot ze plotseling een hoorn hoorden toeteren. 
De vader ging gou naar de vuurtoren En keek in de verkijker. 
Toen hij plotseling een licht in de lucht zag vlitsen. 
Hij greep dadelijk de telefoon en belde de reddingsaktie op. 
Die ging dadelijk naar de boot. 
De boot hete de vleermuis. 
Die zat op een zandbank vast. En de sleepboot probeerde om de boot 
van de zandbank af te slepen. En het lukte. 
De vuurtorenwachter stont de schipbreukelingen op te- wagten in 
de haven. En het liep goed. - - ., 
De mensen kregen ook een kadodje van kerst. 
En ze zatten zavonts gezelig bij de kerstboom. 

Einde 

KERSTPUZZEL 

Op de volgende bladzij vind je 
een kerstverhaal waarin steeds 
woorden zijn opengelaten. 
Vul die in op de goede 
plaats in het kruiswoord
raadsel, dan kun je de 
puzzel oplossen! 
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KERSTVERHAAL 31J DE KRUISWOORDPUZZEL 

Buiten in het bos stond een denneboompje. 
Het had gesneeuwd, en alles was (Vert.l). Het was kerstmis. 
Het boompje stond helemaal alleen op een open plek in het bos. 
Alle bomen eromheen waren gekapt en door de mensen meegenomen als 
kerstboom voor in hun kamer. 
Het boompje was treurig en alleen, en' hij begreep.niet waarom de 
mensen hem niet wilden hebben. 
"Misschien ben ik te (Hor. 2 )" , dacht hij . 
Maar nee, dat was het toch niet, want niet alleen de grote "bomen 
waren gekapt; ook een klein sparretje dat even groot was als hij, 
hadden ze meegenomen. 
"Misschien is het omdat hun takken donkerder (Vert.5) zijn 
dan de mijne?" dacht hij. 
"Of misschien zijn mijn naalden wel te lang om er kaarsjes tussen 
te zetten; ze zouden misschien in brand vliegen.(Want hij had van 
de sparrebomen gehoord dat, als je een kerstboom werd, dat je 
takken dan (Hor.6) met brandende kaarsen werden gezet,) 
Of misschien hingen zijn takken niet laag genoeg over de grond 
om er kadootjes (Vert.2) te verstoppen. 
Het begon weer zachtjes te sneeuwen, en grote witte vlokken bleven 
kleven tussen zijn lange naalden. 
In de verte hoorde hij kinderstemmen zingen: "Er.is een ....(Hor.3) 
. (Hor.4) op aard." 
Het leek wel of ze dichterbij kwamen. 
Even later verschenen er drie.kinderen aan de rand van de open plek. 
"0, kijk eens", riep er één, "wat een lief klein denneboompje daar 
staat!" "Dat is nu een echte denneboom", zei een ander, "kijk 
maar naar zijn lange naalden"* 
"Wat gek eigenlijk", zei de derde, "dat we altijd een spar in huis 
zetten met kerstmis, tfcrwijl we altijd zingen van een denneboom." 
"Laten we dan nu voor deze denneboom zingen", riepen ze alledrie. 
En ze dansten om het boompje heen en zongen: "0 denneboom. o 
denneboom, wat zijn je takken .....(Vert.3).. (Vert.4). 
Ik heb je laatst in 't ." (Hor.l) zien staan, toen zaten er 
geen kaarsjes aan." 
Op de besneeuwde naalden van het denneboompje weerkaatste het .i_iHór.5) 
van de ondergaande zon, en opeens begreep hij nu, waarom het met 
hem allemaal anders liep dan met de andere bomen in het bos: 
Het wasniet dat hij minder mooi was, of dat er aan zijn kleur of 
zijn naalden iets mankeerde. Hij was gewoon niet gemaakt om in 
een kamer te staan en brandende kaarsjes te dragen. 
En daarom stond hij hier nu, alleen, midden op de open plek in 
het bos. //ant hij was geen spar, hij was een (Vert.6) 
Maar het volgend voorjaar bloeide het denneboompje, en het leek 
net of al zijn takken versierd waren met brandende kaarsjes. 
En dê volgende winter droeg hij denne-appels, en in het besneeuwde 
bos was hij niet minder mooi dan een versierde kerstboom met zil
veren ballen. » 7 " >. 

Sac-:* 
fifi** f ib/Y: 

Vi*. ,'?'•. 

' , • M'-' I* . -̂ vvyv /ér 
yy/'-y/f/j-

w 
ft 

$ -
x>*. 

y b. 

'• ' / A , 

. ¡jas?«' 

'b ¡y 

•tôP 
M ;f 

" Vi 
r-.'' 

•-.•.,. ̂ bib~.' ': b ~ • 
• wb :- 'b. ! /b-- A* 
-.— " v \ 'Vy ' /' V 

/;:-/y.^- -

ifiÛHJttuK 
u¡/b'b.n. 



BE GESCHIEDENIS VAN AQUMARIJNTJE (een waterdruppel achtige). 

Er was eens een regen dag. Pietje zat voor het raam. En het 
regende zo. Opeens kwam er een druppel voor het raam die begon te 
praten Wat „zei Pietje" kun jij praten „Ja", zei de druppel. „Zal ik 
je eens vertellen over mijn levensgeschiedenis". Ja doe dat eens dat 
lijkt me wel eens goed. Dan begin ik maar. Ik was eerst een sneeuwvlok 
Toen kwam ik op een berg te liggen En toen kwam er. een bergklimmer 
en die trapte boven op mij Toen scheen de u, ->, .---̂  
zon zo scherp dat ik gewoon water werd en ..... f' . ' •'</. V--.y V-, 
m'n andere vrienden werden ook nat toen zi jn(by

:.;;. ,-''' ';V'ftV'ft'V 
v/e naar beneden gevallen. Toen vielen we in y£, ••.v-̂  ,bV V " 'b, 
de Rijn en toen kwamen er boten aan en toen_,-w.>V ¿\ ^ \ • * 
deed ik me zo pijn En we gingen weer verder1'1"'V;y iVft.̂v /\ 
maar toen stonk het zo ik moest m'n neus '%/-'// \ } :/A f f\Z 

e e* 7- f IA V m% 
werden -- ..:•• Fm / \ ^.—V 

dicht knijpen En toen kwam ik in de zee 
terecht en toen kwam ik op een opvlakte 
toen gingen we in een naar boven Toen 
we in de lucht omhoog getrokken. Toen werden y ':\ /ff^f/fz/S/-^// ¿b 
we een wolk En we ging in een keer naar •••--/-f^.r-///±//f 
beneden en daarom ben ik nu bij jou Pietje. 

Dieneke Schuiling. 

BRIEVEN AAN BE MEESTER; 

De Zuidlaardermarkt. 

Ik vond het zuidlaardermarkt erg mooi. Maar ik heb er niet 
veel van gezien. Ik moest autosopbergen dat was erg mooi. Je werd er 
wel moe van maar dat moet je Er voor over hebben. Ik heb dan ook 
eeven 75 gulden verdiend dat is een mooije grap. Maar meester heeft 
er niks van gezien dat is jamer. Maar dat kan iedereen over komen. 
Maar het zuidlaardermarkt was mooi. Maar er zijn ook veel jongens 
die er niks aan vinden. 

Jan Staats 

Beste Meester, 

Ik ben iedere dag geweest, behalve dinsdag. Juf Gaaikema stond 
met koffie en krentebrood op de markt, dat koste f. 2,50 's morgens 
al om 6 uur. Greetje en ik hebben een hele poos in de botsautotjes. 

ù. Er zaten ook nog veel bekennen in daar 
K'.—f .. • '-' botste we steeds tegen elkaar op. Mijn 

/^ : /v ,..--,-> knieën waren helemaal blauw. Hullie 
f/' •/;£•;, / "/f y en kullie dat was een nieuwe. Maar ik 

^V. ./VyVV ¿^VV^V^'-b durfde er niet in. Elke keer ben ik 
¿% y^A A—Zy.-^^zr^^-1''^!-' me-t Dieneke. Ik heb ook een fotoalbum 
gewonnen met stopverkeersspel en ook nog drie glazen. Annemarie 
heeft een grote beer of poes hoe je het maar noemen wil. Met een 
Bingo spel dan moest je bingo op één of B.I.N.G.O. 

Beterschap, 

Janneke Kremer. 
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Beste Meester 

Ik weet dat u ziek bent en op bed ligt (en pijn heeft). Onze nieuwe 
juf is wel aardig Ze heeft al 2 keer twee liter melk gekocht.van 
ons Maar nu ga ik van de Zuidlaardermarkt vertellen. 

De Zuidlaardermarkt 
Ik ben dinsdag om 9 uur met Gineke heen gegaan om een geit te kopen 
ik had -33 gulden mee ik kocht een 
geit voor 25 gulden Een paar dagen 
later was hij dood. Dat kwam omdat 
hij bij Borger mensen had gestaan 
die hem niet goed verzorgt hadden 
en toen had ik hem te Best verzorgt I .v . „ , , 
Ik had' hem een paar uurtjes buiten Zy iHvÍAft \w4'^<^l)^WW 
gezet en toen ik weerkwam lag hij 
op de grond met een afschuwlijke dikke buik zondag leefde hij 
s morgens nog maar toen. ik weer kwam van zondagschool was hij dood. 
Ik had er veel verdriet om Verder de kermis was ook mooi ik heb 
een beer gewonnen ongeveer 110 lang en 50 breed nu stop ik. 

Hartelijke Beterschap 

Annemarie Kanon. 

ZUIDLADERMARKT 

De kermis is mooi en erg leuk. Ik ben niet naar de zuidlader-
markt dus kan ik u niet over zuidladermarkt geweest dus kan ik u 
niet over de zuidlaadermarkt vertellen alleen over de kermis ver
tellen, dus dan zal ik maar gou beginnen anders komt er niks van. 
Ik weet niet veel over de kermis maar ik vond alles mooi. Beste 
meester Egbert heeft het geschreven, 

U I T 

Egbe r t S i j b r i n g . 

, KERMIS 

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag en Woensdag was er kermis er was 
"ook beurs, Dinsdag ben ik ook heengeweest. Het was heel druk op de 
markt er liepen boeren met koeien en paarden, s' Woensdags was het 
de laatste dag dat was jammer. Maar het was erg leuk. ik vind jammer 
dat u niet naar de markt kon maar ja daar is nou eenmaal niks aan 
te doen nou weet ik niks meer. /lH b«r* y — ^ ... ^dbn i.--; 

VAN harte beterschap MEESTER I .,-,' • V-~-Vb F 

VAN ROELOF LAMBERTS. ~r- t 

1.1 

0 



-y£-
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Je hebt in'een Gemeente het bestuur, 
die bestaat uit o.a. een burgemeester 
(benoemd door de Koningin). 
Die in Zuidlaren heet Cannegieter. 
Hij is voorzitter van de Gemeenteraad, 
hoofd van de politie en brandweer. 
Hij wordt geholpen door wethouders o.a. 
van financiën, onderwijs, huisvesting, 
ruimtelijke ordening. 
De wethouders zijn gekozen door en uit 
de raadsleden. De raadsleden .zelf worden 
gekozen door de bevolking. Als je 18 jaar 
bent, mag je stemmen. De gemeenteraad ver
gadert elke maand in de raadszaal van het 
gemeentehuis. De vergaderingen zijn o-
penbaar d.w.z. je mag ze bijwonen. 
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BEZOEK 

I n e k e Hamming 

GEMEENTEHUIS 
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V/e gingen met Juf Neuteboom 
naar het gemeentehuis, want 
we een bezoekje brengen. We 
de es.Het was erg koud. Toer 
kwamen, trok meester aan de 

en meester 
daar zouden 
gingen over 
we er aan 
bel. Er kwam 
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niets en meester ging naar binnen. Hij 
liep bijna de bode tegen het lijf. 
Die leidde ons naar de trouwzaal, die 
was erg mooi. Aan de zolder hing een 
kristallen kroonluchter(dat is een mooie 
lamp) en op de vloer lag een kleed ge
knoopt door Zuidlaarder dames en aange
boden bij de opening. V/e hebben onze 
naam in het gastenboek gezet, die van 
de Koningin staat er ook in. Toen zijn 

we naar de burgemeesterskamer gegaan. Er stonden 4 hele mooie 
kasten. In êén zat Chinees porselein, dat werd maar een keer in het 
jaar schoongemaakt om de kans van breken zo klein mogelijk te hou
den. Toen zijn we naar boven gegaan. Daar was de raadszaal. Er 
lag een mooie hamer op de tafel, dat was de voorzittershamer. 
Ook sat er een mevrouw de stukken door te kijken, want er was die 
avond een raadsvergadering. In de gang hingen 12 portretten van 
burgemeesters, ook van burgemeester Roukema, die 
woont. De man van ruimtelijke ordening liet ons 
gen van plan Zuid-es zien. 
Toen zijn we weer naar huis gegaan 

nu in Midlaren 
wel drie tekenin-

Ronald Boes 

DRIJFJACHT 

De "Jagerscombinatie Midlaren" vraagt drijvers voor de 

traditionele drijfjacht op woensdag 28 dec. '77. 

Samenkomst 9.30 uur bij Café Restaurant "DE HUNEBEDDEN" 

De jagers stellen uw komst zeer op prijs, want ze willen graag 

de band met de Midlaarder bevolking versterken. 



V 
MEDEDELINGEN 

Ik heet geert , u ook? 

Ik hep de papieren rondgebragt. als je ze ook ontvanen hept 
dan leun je ze lezen. 

Lukars heeft een niew motor gekregen, een huskwarna 100 25 
van jan Oosting gekogt. 

Wie een motor moet ebem dan moet je naar Jan Oosting gaan 
en die heeft ook bromers. 

"•. Wij hebben geen kerstboom want wij heben er gen ruimte voor. 

V/ij. zeten meester op stoom, en we leggen een dike rookbom 
voor het huis. en als meester wat agtert huis staan heeft dan 
paken wij het. dan gooit wij het op het schooldak. 

Geert Venema. 

PUZZEL 

Horizontaal: 

1. Pllats van betaling I 

4. Verwarmingstoestellen j 

5. Grote struiken 

7. Iemand voor koken 

8. Boom 

?. Paardrijder 

10. Noodkreet 

11. Gasten . 

Vertikaal: 

1. Koninklijke Mil. Akademie 

2. V/addeneiland 

3. Vis 

5. Kinderverzorgster 

6. Naar omlaag 

Boudewijn Tinge. 
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