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BESTE LEZER(ES), 

Een bericht heet van de naald. Onze invalster Annemarie Dik 

heeft een baan aangeboden gekregen bij de Openbare Bibliotheek te 

Assen. Na lang wikken en wegen heeft ze besloten toch maar toe te 

happen, omdat ze een vaste baan bij het onderwijs in de nabije toe

komst niet ziet zitten. Annemarie, het allerbeste toegewenst in je 

nieuwe betrekking en bedankt voor je geweldige inzet gedurende je 

Midlaarder periode. We zul].en ons proberen te redden zonder jou. 

Uit de oproep in de vorige schoolkrant om te praten over ouder-

hulp in de school zijn diverse aktiviteiten voortgekomen. De dames 

De Groot, Schimroer en Boes hebben enige ideeën aangedragen voor de 

handenarbeidles en onder hun toezicht hebben de kinderen hier met 

plezier aan gewerkt. Ook hadden we mannelijke hulp in de persoon 

van "meestersoldeerder" A. Schimmer, die een aantal kinderen de 

fijne kneepjes van het solderen bijbracht. Een leuk fietsje was het 

resultaat. Verder helpt Marjan Boucher de derde klas met rekenpro

blemen, da.arbij gebruikmakend van zelf ontwikkeld hulpmateriaal en 

krijgt de zesde klas een "taaistoot" van Mevr. Steenhuis, die tevens 

de stoot tot deze ouderhulp gaf. 

De schoolreizen zijn gepland. De "kleintjes" gaan naar het 

veenmuseum te Bargercompagnie, terwijl de "groten" een vierdaagse 

zeilvakantie in het Priese Eernewoude staat te wachten en wel van 

22 t/m 25 juni. 

Oh, ja, hebt U nog bomen te planten? De school beschikt over 

ervaren boomplanters. Op de boomplantdag werd deze ervaring door 

de 5 en 6 klassers opgedaan met het aanplanten van een beste lap 

grond bij de nieuwe sporthal "De Zwet", 
i 

A. Boes 

ROMMELMARKT ROMMELMARKT ROMMELMARKT ROMMELMARKT ROMMELMARKT 

Zaterdag 12 juni a.s. houdt de dorpsfeestcommissie een 

ROMMELMARKT op een nader te bepalen plaats t.b.v. het 

DORPSFEEST 1983. De dag ervoor komen we de spulletjes 

bij U ophalen. _ _. .*-• , -
J * De Dorpsfeestcommissie 

ROMMELMARKT ROMMELMARKT ROMMELMARKT ROMMELMARKT ROMMELMARKT 
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BEDANKT i BEDANKTI 

Eigenlijk zou ik twee bedankjes moeten schrijven. NT. één voor alle belang
stelling tijdens mijn ziekte en dan ook nog één voor mijn verjaardag. 
Laat ik beginnen met mijn ziekte. Geloof maar,dat ©r een rot periode aan 
vooraf ging. Maar achteraf begrijpt iedereen dat wel. 
't Was ontzettend fijn, om zo veel belangstelling te voelen toen ik in 
het ziekenhuis lag. Kaarten, telefoontjes, fruit, bonbons en bloemen; 
*t was geweldig. Van alle post heb ik inmiddels een plakboek gemaakt. 
Wat mij zo goed deed, was, dat bijna het hele dorp een vorm van belang
stelling toonde. Lieve mensen, heel hartelijk danki 'tHeeft mijn genezing 
zeer zeker bevorderd. 
Inmiddels ben ik ook nog jarig geweest. Juf Dik kwam 's middags met een 
aantal kinderen om te feliciteren en kadootjes te brengen. Ook heel 
hartelijk dank. 'k Ben er erg blij mee. Het olielampje brandt elke avond. 
Heel gezellig. 
'k Wil niet vergeten, om vanaf deze plaats, juf Dik alvast te bedanken, 
omdat ze mij zo goed vervangt en voor het fijne kontakt, dat we, ondanks 
mijn ziekte, steeds hebben gehad. 
Ook wil ik graag de oudercommissie nog even extra bedanken voor de 
diverse attenties. 
Rest nuj nog te melden, dat ik me weer fit en gezond voel, en hoop m'n 
werk spoedig weer te kunnen doen. 

Vriendelijke groeten. 

juf Lamberts 

NIEUWS UIT JUFS KLAS ,' 

- De familie de Jong es weer op vakantie in Nederland en wij hebben nu 
Marrit en Tim bij ons in de klas. 
Ze blijven tot de paasvakantie en dan gaan ze via Amerika weer terug 
Naar Borneo. 

- Nol is een poosje geleden naar dg doping van zijn nichtje geweest..., 

- Karin en Michiel zijn geslaagd voor hun B-diploma. Gefeliciteerd hoor. 
In februari zb'n we met klas 1,2 en 3 naar bakkerij Hovius geweest, 

"* Daar mochten we zelf koekjes bakken en werden de kinderen getrakteerd 
op limonade en een snoepje. — 
Het was erg leuk en de mensen van bakkerij Hovius waren erg gastvrij en 
vriendelijk, zodat het een erg geslaagde middag was. 

- Dit jaar gaan we met het schoolreisje naar Bargercompascuum naar het 
veenmuseum. We wilden de kinderen ƒ 15»- laten meenemen. 
't Bedrag mag in gedeelten betaald worden, maar ook in éénmaal. 
Als u het liever in gedeelten wilt betalen, geeft u uw kind dan elke 
maand (april, mei, juni) ƒ 5»- mee. 3ij voorbaat hartelijk dank. 

j u f Dik 

V E R L O T I N G 

Op vrijdag 23 april houdt de VROUWENVERENIGING haar jaar

lijkse VERLOTING t.b.v. het St. Nicolaasfeest. 

Ter opluistering spelen leden van T.O.M.I. een toneelstukje. 

Iedereen van harte welkom. Gratis entree. Aanvang 8 uur. 
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VAN ALLES EIT NOG WAT 

Hannie Scheper (klas 2) 

In het ziekenhuis 

in het ziekenhuis is het best een beetje 
leuk maar soms is het vervelend want dan 
vind ik het 
in ik heb 105 kartes gekregen. 
er heeft een meisje naast mij geleegen 
zij heete nora. 
we hebben ook lamets 
ze zijn heel lief, 
en het is een tweeling, 
èn ik wil iedreen nog bedankt voor de 
kartes die ik in het ziekenhuis heb 
gekregen. 

Van Mat th i j s 

Wij h e b e n j o n e r konni jnen . 
Ze zijn o n g e f e e r 3 weken a u d . 
Ze zijn nu a l g r o o t en l i e f . 
Mijn moeder k e e k i n h e t h o k . 
Ze zag een g r o ó t e b u l t s t r o o . 
Ze h a l d e wat s t r o o weg en z e z a g 
een twee of d r i e konni jnen . 
Ze zijn d e ^ z e k e e r n i e t t e k o o p . 

Matthjjs Kremer ( k l a s 2 ) 

fê 

mmfiim/ 
i'.ybb'bbb,, 

. 

2j=yJU_XlïJL 

Lente 

Schapen in de wei met lammetjes 
erbij Grazent in het gras.... 
daar lopen we dan ik en Bas. 
riedel riedel, das, das schapen 
in het gras, gras, gras, bloemen in 
het dal wat ik niet vergeten zal 
is het Eind 

nol 

Nol Goulmy (klas 3) 
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Nog een gedicht over de lente: 

De eerste krokus 

de 
i, 

krokus 

op 

"Weet je wat?"zei 
'k doe het nu ook 'es 
En hij blies en blies zich 
tot een dikke gele knop. 
IJdel keek hy om zich heen, 
daar stond hij dan, en heel alleen! 
Een bolle krokus in het gras, 
de eerste bloem op het terras. 
De mensen bleven plots'ling staari, 
keken elkaar vol vreugde aan, 
en riepen toen heel opgewelct : 
"We hebben de eerste krokus ontdekt! 

i .' 

til. 

I v\ 

Was het niet heerlijk om te weten 
dat je de winter kon laten vergeten, 
t e r w i j l ' j e d a a r , zo l a a g bij de g r o n d , 
als klein en mollig bloempje stond? 
Maar wat was dat,..Het werd te gek, 
een tweede krokus stond bij het hek. 
"Asjeraenou!" riep de dikke gele, 
"het kan me nou wel niet zoveel schelen, 
maar ik had toch in m'n brein, 
dat elke krokus geel moest zijn, 
hoewel ik eerlijk zeggen moet: 
die paarse doet het ook wel goed.," 

"Hoe vind je mij dan, gele krokus?" 
riep een witte. "Zie mij ook 'es,. 
'k Sta hier zo stevig en rechtop, 
en ik heb zelfs een witte kop, 
dat kleurt ook goed in 't groene gras, 
't is net een sjieke voorjaarsjas. 
En kijk nu toch eens om je heen, 
je was maar even nummer één, 
want talrijk als de regendroppen, 
verschijnen daar de krokuskoppen, 
ze willen bij de zonneschijn, 
toch zeker boy 

De gele krokus knikte even, 
en dacht: zo gat 't in dit leven, 
ik vond mezelf eerst heel bijzonder, 
een klein, maar heerlijk lentewonder, 
nu staan er honderden te geuren, 
in paarse, witte, gele kleuren, 
ik val beslist al niet meer op, 
al heb ik nog zo'n leuke kop. 
Maar j a , 
dus l a a t 

a l l e e n i s h e t h i e r ook n i e t fi jn, 
i k nu maar d a n k b a a r zijn] 

"Dag b r o e r t j e s ! " r i e p 
en w u i f d e v r o l i j k n a a r 

hij t o e n h e e l b l i j , 
opz i j . 

uit: Winterboek 1972 
door:Ciny Macrander 

I V ••x£}i•^S¿•• Xsä\iS%xxrOJ^'<y * OKt^s. 
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KLAS I 

Karin Hogenberg 
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TWEE VERHAALTJES 

Het slapende huis 

Een Moeder en een Vader en hun enig kind sliepen altijd. 
Ze konden nooit uit bed komen. 
En het moest naar school en ze ging nooit. 
Maar op een dag können ze niet slapen. 
En de volgende dag konnden ze weer niet slapen, 
-Ze stonden op-en -ze keken uit het raam maar ze zagen niets« 
Ze keken beneden ook niets. 
Ze keken in de kelder ook niets te zien 
Maar eindelijk was het weer stil in huis. 
Iedereen kon nu rustig gaan slapen, i$r*-*,ê P 

Mirte Steenhuis (klas 3) 
o p 

*8*4r 

v~-

nou ja!? altijd?,.,. 
Er was eens een groot kasteel. 
in dat k a s t e e l was het altijd donker, . 
nu niet, er brand licht, 
je snapt natuurlijk wel dat het niet pluis was... 
het huis daartegenover zag dat. maar ze wisten niet dat het 
inbrekers waren... je denkt natuurlijk in een kasteel waar 
lichten hangen.... maar zo is het niet 
het was een zaklantaarn 
de buurman dacht daar niet aan. nou ik zal het licht maar uit doen. 
maar hij zag twee mannen, lopen 
hij rent naar huis en belt de politie en je snapt natuurlijk wel 
wat er toen gebuurde. 
Eindelijk was het nu weer stil in huis 
iedereen kon rustig slapen 

Nol Goulmy (klas 3) 
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MEDÊ GELINGEN 
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Verhuur van zeil-, roei-, motorboten, trailers en b.b. motoren 
Transport van boten, winterberging en stalling 
Verkoop van watersportartikelen, b.b. motoren, boottrailers etc. 

J. D. DE GROOT, Meerzicht 1a, 9475 TA Midlaren 

- A TEL 05905-1446 JQ+ 
O/*^ MIDLAREN .¿.V MIDLAREN 19.. 

ZEILEN 

In mei gaan we weer zeilen. 
Heb je zin om mee te doen en mag het van je ouders, geef je dan 
zo snel mogelijk op, want zoveel plaatsen zijn er niet* 
De kosten zijn ƒ 50f- P e r kind. Een zwemvest is verplicht, maar 
dat mag je bij mij lenen als je er zelf geen hebt. 
Je moet minstens in de derde zitten en zwemdiploma A en B hebben. 
Draag je een bril, dan moet je daar een touwtje aan doen of voor 
¿/ 3»- bij de opticiBn een opti-safe kopen. 
Wil je zelf een leuk boekje kopen waar het zeilen voor kinderen 
duidelijk in staat beschreven, dan is dat: 

Zeilen in de optimist 
van uitgeverij Hollandla 
prijs: ƒ 16,50 

G-raag zo snel mogelijk opgeven voor zeilen. 

Joke de Groot 
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PASEN 
Een heleboel kinderen (en ook de juf) schreven of tekenden iets 
over pasen en de op handen zijnde paasvakantie. 

Als eerste een eier-zoekplaat van Luchien.... 
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KLAS I 

Garlos de Mattos 
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MOG MEER OVER PASEN 

Tim de Jong (klas 2) 

De paashaas 

Er was ééns een paashaas« 
Die lui was« H$j brengde geen 
eijeren. En op een dag kwam er 
een toverhaas. hij heete wiebe. 
Hij kwam bij de paashaas « 
Hij gaf hem een drank. En zo was 
hij over een week weer beter. 

Pasbn 

Johan Sjjbring en Huib Boes 
(klas 5 en klas k) 

Pasen 

De paashaas komt langs en lecht 
eieren neer. Hij legt ze goed in 
het gras. Maar net dat we ze vinden. 
T/ij konden ze niet vinden in het gras. 
Ze lagen in de strond. 
Toen vond Pietje ze. 
Hij wou ze pakken en viel plat in de 
strond» Hij ging weer naar huis en 
zijn moeder zei s "Jij lummel jij blik 
bonen, jij gebakken kip»" 
"Maar mamie ik heb de paaseieren 
gevonden." "Ik kan er niks aan doen 
dat ik in de strond gevallen ben»" 
En toen was alles weer goed afgelopen 

E i n d e 

•'/fff//////// •' f/////////// f ////////f // 
/ 

\ , y^y 

Tekening: Kargreet Lamberts(klas k) 

Natuurvrienden, 

Pasen is in aantocht de paasbult ook. 
Gooi geen ijzer meer op de paasbult. 
Het is schadelijk voor de natuur en 
Van Burg word boos. 
Je weet wel vorig jaar mocht daar geen 
paasbult komen. 
Dat Icwam d o o r d a t e r i jzer en b a n d e n op 
de bult gegooid werd. 
Dus doe het niet weer. 
IJzer kan niet verbranden 
Sn PAS 0? EET VUUR 5 i¡! 

Gezelig pasen 
voorzitter 

A de Jonge 

»ANGER 
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THEMA-NUMMER OVER OORLOG 

De kinderen van klas k,5 en 6 hebben stukjes geschreven en 
tekeningen gemaakt over het thema : oorlog. 
Aanleiding hiertoe was een televisiefilm over El Salvador op het 
jeugdjournaal (waar op school naar gekeken wordt). 

Aan een onderwerp, zoals "oorlog", zitten heel veel kanten: 
Je hebt een burgeroorlog, zoals in El Salvador, ver van huis} 
je ziet er alleen zo af en toe wat van op de televisie« 
Een paar kinderen hebben geschreven wat ze daar van vonden. 

Maar In ons eigen land is ook oorlog geweest: de tweede' wereld
oorlog bijvoorbeeld. Hoe was dat eigenlijk? En hoe was het toen 
hier in Midlaren? Een paar kinderen zijn daarover mensen uit 
Midlaren gaan interviewen, die de oorlog zelf hebben meegemaakt. 
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De wapens die de mensen gebruikten,veranderden nogal in de loop 
der geschiedenis. Albert tekende de verschillen tussen vroeger 
en nu. 

Is oorlog, of, ruzie alleen iets van mensen, of kennen dieren dit 
verschijnsel ook ? Ook hierover werden stukjes geschreven. 

Er bestaan natuurlijk ook veel boeken die over oorlog gaan. 
Een aantal kinderen schreef een stukje over de boeken die ze zelf 
gelezen hadden, en die andere kinderen misschien ook wel eens zouden 
willen lezen« 

Zelfs de puzzelpagina is aangepast aan het onderwerp van deze krant.. 
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DE TWEEDE WERELDOORLOG 

De 2 wereldoorlog brak uit op 10 mei 19^0. 
Hitler wilde macht en trekt ons land binnen. 
Koningin Wilhelmina gaat naar Engelland. 
En bij de Grebbelberg wordt gevochten tot de laatste man. 
Toen gingen ze naar den haag en nam daar de boel in bezit 
Vb'f jaar is nederland in bezit geweest tot de bevrijding. 

jeroen de groot 1982 

INTERVIEW MET EP LOKHORST 

Verslaggevers: L.Haayer en 
B.Boucher 

Aan Ep Lokhorst vroegen we hoe het 
in de oorlog hier in Midlaren was. 
Hier volgt zijn verhaal: 

Het was al dreigend in de crisis
jaren. Dat was in alle landen zo. 
En toen kwam Duitsland, die beter
schap beloofde. En veel mensen ge
loofden dat. 
Toen, op 10 mei viel Duitsland hier 
binnen. Ik kwam van de Westert en 
hoorde al wat gebulder (kanonnen). 
Even later trokken de Nederlandse 
troepen terug door Midlaren. 
Die dag is er niot veel gedaan, 
want het was het nieuws van de dag. 
Vliegveld Eelde was al spoedig be
zet. De hollandse strijdmacht heeft 
het vliegveld nog even snel geploegd 
zodat ze niet landen konden. 
Ik was er 's zondags nog even langs 
gekomen, langs het vliegveld, en 
toen stond er al zo'n soldaat met 
gijn hand omhoog: =Heil Hitler". 
Het was gewoon een wacht. 
¥e hadden een schietbaan hier en al 
gauw gingen de duitsers daar oefenen. 
En die kwamen hier langs, heel kor
rekt in het gelid. En als er één was 
die iets fout deed, moest h_j net zo
lang om de troep heen lopen tot hij 
niet meer kon. 
En ze zongen hele mooie liederen 
daarbij s "Wij varen naar Engeland". 
Maar ze zyn er niet gekomen. 
En de joden werden gemerkt met een 
ster« En toen mocht je ook niet meer 
tussen 12 en k uur 's nachts op 
straat zijn. 

We moesten geulen in de weg grzven 
waar schutters in konden zitten. 
En tankgrachten, zodat ze er niet 
met de tank doorkonden. 
Van hijnde en ver kwamen ze hier 
heen om te graven. En ook jongens 
van hier, zoals van Dijken, moesten 
bjj de Punt gaan graven.Die gingen 
zo lopend over de Drentse Aa heen 
naar de Punt. 
(Luchien:"Maar over de Drentse Aa 
kan je toch niet lopen?") 
Nee daar gingen ze met een boot over 
En wij moesten net paard en wagen 
takken aanvoeren. 
En er werden hier ook mensen opge
roepen om in Duitsland te gaan wer
ken. We hadden ook een NSB Burge
meester, Zondag genaamd. En die 
maakte het de mensen hier niet las
tig. En paarden werden opgeëist 
voor Duitsland. 
In Dennenoord zaten meer onderdui
kers dan patiënten. En lator hadden 
ze Dennenoord gevorderd als zieken
huis en toen moesten de patiënten 
geëvacueerd worden naar Franeker. 
En de boeren moesten ze met paard 
en wagen naar station Vries-Zuid-
laren brengen. 
De legeronderdelen zaten ook in 
Suidlaren in de brinken. En dan 
kwamen er wel van die Engelse ja
gers en die ecbotcn c55©r d^u op s 
Trrrrrrrrrrrrrr! (zoals meneer Lok
horst dat zo goed kon nadoen) 
En als er dan een trein stond op 
het rangeerterrein of een ander 
station dan schoten ze daar ook op. 
Soms zat daar ook wel munitie in, 
dat plofte dan. 
En maar luisteren naar radio Oranje 
hè?. . 
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INTERVIEW MET EP LOKHORST 
(vervolg) 

Maar die burgemeester Zondag kwam 
hier ook wel eens luisteren naar 
radio Oranje, hoewel hij een NSB-
burgemeester was. (Hij woonde in 
Midlaren, in het huis tegenover 
Marinus Schuiling) 
Toen de oorlog al twee jaar be
zig was, kwam er ook een Duitse 
soldaat aan ep de fiets. Het was 
een deserteur. En die vertelde 
dan, ze goed en zo kwaad als wij 
het konden verstaan, hy was hier 
gelegerd op Eelde, en hij behoor
de bij de Hermann GSring valscherm
troepen. Dat had hij op zijn mouw 
staan. Hij was ook gewond en mank. 
Hij wou graag hier overnachten. 
En dan wou hij proberen langs 
achterwegen in Engeland te komen. 
En dat is hem gelukt ook. Het 
was een kapper uit Keulen. We 
hebben er later nog bericht van 
gehad. 

En er kwamen ook mensen uit de 
stad en uit het westen om voedsel 
van het platteland te halen. 
Soms kwamen ze wel lopend hele
maal hierheen. 
En ook veel mensen uit Zuidlaren 
die melk kwamen halen. 
En er waren ook mensen uit Lim
burg, die hier in de 0 T moesten 
werken.(0 T is een afkorting van 
Organisation Todt, genoemd naar 
de man die de organisatie opzette 
waarin mensen vanuit het hele 
land verplicht te werk werden ge
steld) 
Die waren gelegerd in de school 
van Noordlaren. En 's avonds, dan 
gingen die mensen de streek langs, 
want zoveel eten kregen ze daar 
ook niet» Misschien ook geen lek
ker etenf koolsoep was er toen 
veel... 
Maar ze haalden hier dan rogge 
vandaan, en dan ging hij er mee 
naar de bakker in Noordlaren en 
die bakte er brood van« 
En die man uit Limburg komt hier 
nog geregeld. 
Ja, en toen hebben ze het licht 
ook afgesloten, afgeknipt, en 
toen hadden we geen elektrisch 
meer. Dat was, dat de Engelse 
vliegtuigen niet konden zien waar 
ze waren. 
En dat was lastig. Dan moest je 
bü een kaars of een olielampje. 

Wij hadden een hond, een Duitse her
der en die bleef altijd mooi bij de 
fiets liggen. Maar als ik dan naar 
huis ging, ging ik langs de schiet
baan, en die hond die ging dan door 
het bos achter de konijnen aan. 
Maar dat gaf niets. 
En dan was er één of andere offi
cier, die ging altijd een beetje 
jagen op wild. 
En die kwam die hond daar tegen, 
en die joeg hem een kogel door de 
kop. Maar dat wisten wij niet en wij 
misten die hond. En mijn vader is 
toen het hele schietterrein af gaan 
zoeken. En toen vond hij een spoor 
met een spade. En een plek waar hij 
begraven lag. En mijn vader had dat 
toen gevraagd aan Nijland. Die had 
toezicht over de schietbaan, en die 
had hem begraven. 

mam®* ö 
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tekening: Anthony de Jonge 
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Mevrouw Hermelink was 12 jaar 
toen de oorlog begon. 
En dit vertelde ze: 

's Ochtends om 5 uur ging 
haar vader melken en de melk 
werd dan naar de fabriek ge
bracht. 
Mevrouw Hermelink kende iemand 
en die hield een jongen op zol
der verborgen en ze kende ook 
iemand, die hield jongens ver
borgen in een hol in het bos. 
Die jongens waren Joden en die 
man gaf ze 's nachts eten en 
kleren, maar aan het eind van 
de oorlog is die man toch nog 
doodgeschoten. 
Overdag kwamen er veel mensen 
om eten vragen, en dan kregen 
ze vooral bruine bonen. 
Mevrouw Hermellnk had 's nachts 
ve.ak last van vliegtuigen die 
naar Duitsland gingen. 
Een jongen uit Rotterdam kwam 
een keer bij Mevr. Hermolink 
©ten. (Want Rotterdam was toen 
gebombardeerd) 

En dit vertelde Meneer Hermelink: 

De radio's moesten ingeleverd worden 
en ook de fietsen en de paarden. 
De radio's werden dan in het gemeen
tehuis opgeslagen, maar bijna aan het 
eind van de oorlog is het Gemeente
huis opgebrand. 
Als kleine jongetjes de Canadese 
soldaten hielpen,b.v« schoenen poet
sen, dan kregen ze een stuk chocolade, 
Veel mannen moesten in kampen of ze 
gingen naar Hamburg om daar in een 
fabriek munitie te maken. 
Veel Boldaten werden bij de mensen 
ingekwartierd * 

We vroegen aan mevrouw en meneer 
Hermeling als ze ook wisten waar al 
die fietsen en afgepakte spullen 
waren. 
ANTWOORD :Geen idee' 

soldaten moesten bij de mensen sla
pen en eten. 

Interview door Annemarie Goulmy en 
Audrey Scheich 
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L)*y /vtî <-^»AâjaAi>Q^r^ 'u^e- -Pvßßx- &¿xn<^. 

Êrv D ö e / Y v ^ ^>eo|vnk d a ^ o c n l ofAû_tûÂ vv 
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