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Eetcafé de Lanteern

De Lanteern is een gezellig, nostalgisch
bruin café in Noordlaren, waar u rustig
een drankje drinkt, eens lekker luncht of
dineert. Zomers een zonnig terras.
Middenstraat 2 Noordlaren

www.delanteern.nl

Woensdag t/m zondag geopend van
12.00 - 23.00 uur.

tel. 050-4029890





RON D V A A R T E N E N BOOT A R R A N G E M E N T E N

OP H E T Z U I D L A A R D E R M E E R

WWW . P A R T Y S H I P S - T R I P S . N L

Party Ships & Trips

de Bloemert 3

Midlaren

06 51 509798

Slagerij G.P. Koers









Slagerij De Buurderij
Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

050-4063812

info@slagerijdebuurderij .nl

www.slagerijdebuurderij .nl

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag tm vrijdag 09.00 tot 17.30 uur

zaterdag 09.00 tot 15.00 uur

Vlees zoals vlees hoort te zijn!

















Kerstpuzzel







In een klein dörpie in Drenthe was het
bijna karst.
De heufdmister van de plaotselijke
Legere Schoele haar bedacht dat de
kiender van groep acht dit jaor het
kerstspel op 1 e Kerstdag wal können
verzörgen.
Al weken van te veuren was de hiele klas
d’r klas d’r slim drok met.
Eerst natuurlijk al met de rolverdieling:
alle wichter wollen Maria wezen alle
jongens Jozef. Over Maria was iederiene
het al gauw iens: dat mus Fatima worden,
een mooi Oosters uutziend wichie met
grote bruune kiekers en lang donker haor.

Pieter wol graag Jozef worden. Maor dat
was een beetien lastig bij Pieter, want hij
kun niet zo goed leren. Pieter was wat
‘achterlijk’ zoas de luu dat vroeger
zeeden. En de hiele lappen tekst die Jozef
mus zeggen, nee, dat was veur Pieter niet
weglegd. Maor mister kun het ok niet
over zien hart verkriegen um Pieter ‘ezel’
te loaten speulen, dat was toch ok al wat.

Nao hiel wat gewik en geweeg waren ze
d’r uut: Jeroen weur Jozef, twee wichter
en ien jong weuren de wiezen, d’r was een
groep herders en een groep engelen (dat
waren netuurlijk de kiender die goed
zingen kunnen … ) en Pieter weur de
herbergier.
Pieter huufde maor ien zin te onthollen:
“Nee, d’r is gien plek in dizze harbarg, wij
zit vol!” Mister dacht dat Pieter dat nog
wal zul redden. En dat was ok zo. En
wies dat Pieter was met zien rol! Hij was
de herbergier!

In de weken daorna was de klas bijna elke
dag wel even an’t rippeteren met het
kerstspel. De kiender mussen thuus de rol
uut de kop leren, de vassies weurden
instudeerd en de zak met olle kleren
kwam op de kop om te kieken of d’r nog
herder-kleren waren. Pieter was een

prachtige herbergier. Hij kreeg een kussen
under zien jasse en een oale musse van
zien opa op. En iedere keer bij ’t
rippeteren was ‘t weer spannend of Pieter
zien zin d’r beetie goed uutkreeg. Maor ja
man, het gung iedere keer goed! Soms wat
hakkelig, soms mus mister hum een
beetie helpen, maor het kwam d’r altied
uut:”Nee, d’r is gien plek in dizze harbarg,
wij zit vol!”
En hoe dichter het bij de 1 e karstdag
kwam, hoe drokker de kiender in de klas
weuren. En Pieter weur aal zenuw-
achtiger …

En toen was het eindelijk karstfeest. De
karke zat ofgeladen vol en groep acht was
hielemaol klaor veur het kerstspel.
Maria en Jozef gungen met de ezel op
pad, in de coulissen stunnen de herders
en de engelen al te wachten en op het
podium, achter de deur van de herberg in
Bethlehem, stun Pieter. Pieter had het
haost niet meer van de spanning. Mister
stun in de coulissen, klaor um Pieter de
tekst in ’t oor te flustern as hij het van de
zenuwen niet meer wus.
Jozef en Maria kwamen bij de harbarg en
klopten an de deure. Pieter deu de deure
lös en luusterde naor het verhaal van
Jozef.
Jeroen en Fatima speulden heur rol vol
overgave. Hartverscheurend vertelde
Jeroen over de barre tocht vanuut
Nazareth en over die arme Maria die ’t zo
zwaor haar … Fatima knipperde nog ies
mit heur broene ogen en Pieter vergat ter
plekke dat het maor een toneelstuk was.
Hij kun de ellende van Jozef en Maria
niet anzien, deu de deure wat wieder lös
en zee: “Nou, kom’t d’r dan toch maor
eem in … ”

Ie begriept met mekaar wal dat de
dominee op dat karstfeest niet lang
huufde te preken. De karstgedachte was
wal duudelijk.

Karstgedachte
door Ada Waninge-Vrieswijk







Carbidschieten
Midlaren

31 december van 13 tot 17 uur


