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VAKANTIEROOSTER 

PAASVAKANTIE 

HEMELVAART 

PINKSTERVAKANTIE 

ZOMERVAKANTIE 

OUD-PAPIER 

De oud-papier aktie op 28 maart heeft opgeleverd 5170 kg 

I 4$ et = f. 232,65. Door de geringe prijsstijging een kleine 

f. 100,-- meer dan de vorige keer. 

KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OUDERAVOND. 

Omdat op de laatste ouderavond door het vergevorderde uur niet 
iedereen uitgepraat raakte, werd besloten eens een "praatavond" te 
houden. Dit is gebeurd op 7 febr. j.l. en er uaren 8 personen aanwezig. 

Besloten werd een informatiestencil samen te stellen, dat bij het 
begin van het schooljaar aan alle ouders zal uorden uitgereikt. 

Vrij lang uerd gesproken over de wijze van lesgeven. Duf gaf hier
over een uiteenzetting. 

Een aanvraag om gedurende de wintermaanden een kwartier later te mo
gen beginnen ging de deur uit en is inmiddels door B en U goedgekeurd. 

Door de Schoolraad werd ons gevraagd verkeersknelpunten op te geven, 
die moeilijkheden opleverden voor de schoolgaande jeugd. Door de meeste 
ouders werd het kruispunt bij Schuiling als het meest gevaarlijke 
gezien. In een Schoolraadsvergadering zullen dan deze verkeerspunten 
door een verkeersdeskundig onder de loupe uorden genomen. 
Dit verslag is oppervlakkig gehouden. Er komt nog wel eens een 
"praatavond" en we hopen, dat U er dan ook bij bent. 

De secr. 
. • 

KONINGINNEDAG 

Door de samenwerkende oranjeverenigingen is voor 30 april het volgend 

programma vastgesteld: 

KLEUTERS: Optreden van een clown-goochelaar in het Vormingscentrum 

"Dennenoord", * 

KLASSEN 1 t/m 4: Spelprogramma op het sportterrein aan de Uolferdinge. 

KLAS 5: Uandeloriënteringstocht. 

KLAS 6: Fietsoriënteringstocht. 

WIJKAVQND 

Woensdag 11 april is er weer een wijkavond in de school. 

Ds Van 't Lindenhout zal spreken over bet thema: "Zonder 

geloof vaart niemand wel". 

Iedereen is van harte welkom!!!! 

2 f 

I 
9 april T/m 17 april 

24 mei en 25 mei 

4 juni t/m 5 juni 

2 juli t/m 13 aug. 



3. 

AVONDVIERDAAGSE 

Van de Avondvierdaagse kommissie van de N.N.U.B. ontvingen uij 

bericht dat de Avondvierdaagse 1979 zal worden gehouden van 

11 T/PI 14 juni 1979. Het inschrijfgeld voor niet leden t/m 15 jaar 

bedraagt f. 3.50. De kleintjes lopen 4 x 5 km en de oudere kinderen 

4 x 10 km. De Uandelclub BEREND BOTJE organiseert deze tochten in 

Zuidlaren. 
• • •• 

n 

EEN JUBILEUM: 

Om 12-£ jaar getrouwd te zijn is eigenlijk heel normaal. 
Maar om 12^ jaar achtereenvolgens aan dezelfde school les te. 

geven is toch wel het vermelden waard. 
Dit is dan het geval met Juf Lamberts die als Juf Vonk op: 

8 Augustus 1966 .in Midlaren aan school kwam. 
De oudercommissie was toen dhr. Bergsma, Mevr. de Uit en 

dhr. Lokhorst. t »-' 
Juf heeft vele kleintjes in haar ambsperiode de beginselen 

bij gebracht voor het leven. •• ; •;: 
De hedendaagse oudercommissie is ervan overtuigd dat Juf 

dit met volle overgave doet. 
De school staat in haar leven altijd nummer êên. 
Niet alleen in haar leven., maar in het hele gezin Lamberts 

speelt de school een belangrijke rol. • • 
Hun gezamelijke aanpak en doorzettingsvermogen hebben er toe 

geleid dat ze een goede toekomst opbouwen. 
Uij spreken de wens uit dat dit nog.heel veel jaren zo mag 

en kan doorgaan. 

De oudercommissie. 

V.V.V. MIDLAREN 

ALGEMENE JAARVERGADERING V.V.V. MIDLAREN 

op woencdag 11 aprils a.s. 

in Café "DE HUNNEBEDDEN" B uur. 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen 

3. Jaarverslag 

4. Verslag penningmeester 

5. Verslag kascommbssie 

6. Bestuursverkiezing. Aftr. de heren M. Schuiling en 

Po Kanon. Beiden niet herkiesbaar. 

7. Bespreking zomeraktiviteiten 

8. Bespreking zeskamp 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Het Bestuur roept alle leden op de jaarvergadering te bezoeken t t ! « I t 



4. 

SCHOOLSPAREN 

Op de ouderavond in november is het besluit gevallen met het 
schoolsparen te stoppen. De rede, waarom indertijd het schoolsparen 
is ingevoerd, is reeds lang komen te vervallen. Uas het oorspronkelijk 
de bedoeling over geld te kunnen beschikken voor het schoolreisje 
nu zijn te tijden zo veranderd dat praktisch elk gezin het bedrag 
dat hiermee gemoeid is gemakkelijk betaalt uit het huishoudgeld. 
Een prê zou nog kunnen zijn de kinderen uit opvoedkundig oogpunt 
te laten sparen. Dit kan natuurlijk evengoed vanuit het ouderlijk 
huis geschieden. De keuze van de bankinstelling ligt dan ook in 
handen van de ouders en de school is weer van een rompslomp bevrijd. 

Toch waren er ouders die het sparen op school als positief 
ervoeren... Zij verzochten de oudercommissie uit te zien naar 
een gericht doel b.v. een of andere hulp aan derde wereld landen. 

Op de praatavond in februari kwam dit punt weer aan de orde. 
De scholen in de gemeente Zuidlaren waren n.l. door de stichting 
Terre des Hommes benaderd om in het kader van het jaar van het 
kind mee te doen aan een eenmalige hulpactie. De leden van De 
Stichting hadden het oog laten vallen op een kreet om hulp van 
een onderwijsinspectrice in Zaïre'., die geld vroeg voor de 
allernoodzakelijkste leermiddelen voor de scholen, die zij under 
haar hoede had. Dit project vonden de aanwezige ouders op de 
praatavond te vaag en het besluit viel hieraan niet mee te doen. 
Het hoofd van de school werd gevraagd op de eerstkomende bijeen
komst van schoolvertegenwoordigers met leden van de Stichting 
Terre des Hommes te pleiten voor een meer gerichter project. 
Dit is niet gelukt. Alle vertegenwoordigers van de andere scholen 
stemden in met het Zaïrèvj-project. Er zal geprobeerd worden 
wat achtergrondmateriaal zoals dia's langs de scholen te sturen, 
zodat de kinderen goed geïnformeerd worden over het project. 
Tevens uordt de actie begeleid met publicaties in Oostermoer-
Noordenveld. Mocht U bij üeze publicaties de naam van de o.l.s. 
Midlaren missen, dan weet U nu waarom. 

A. Boes 

ATTRACTIE: 

Op 22 april ( LUTJE POASEN ) is er in 

Café "DE PLANKENSLOOT" 

NOTENSCHIETEN + EIERTIKKEN 
• 

Aanvang 13.30 uur. Inleg f. 5.-- p.p. 

Het geheel staat onder leiding van de DIRECTIE van de 

PAARDETRAMMAATSCHAPPIJ. 

U KOMT TOCH OOK? U KOMT TOCH OOK? U KOMT TOCH OOK? U KOMT 

DORPSBELANGEN 

Op maandag 26 maart hield de Ver. van Dorpsbelangen Midlaren 

haar Algemene Jaarvergadering in Café "PLANKENSLOOT". 



Voorzitter Lamberts was over de opkomst tevreden. Na de diverse ver

slagen kwam het punt Bestuurs.verkie.zing ...aan; de ..erde. Inplaats 

van de Heer S. v.d. Helm, die niet herkiesbaar was werd gekozen ,de 

Heer Hermelink. " 

Hierna memoreerde de voorzitter de diverse activiteiten van de 

Vereniging in het afgelopen• jaar, bijna te veel om op te noemen. 

Hier volgt toch een•willekeurige greep: 

Uoningbouw vrije sector bekeken, conclusie : te duur voor jonge 

mensen; otjde woningbouwplan weer nieuw leven inblazen; verbetering 

slechte riolering Duinweg; onderzoek naar afwezigheid nachtbranders 

aan de Duinweg; verzoek om plaatsing aanwijzingsborden naar 

Veenhorst en Bungalowpark; aanvraag koninklijke goedkeuring van 

de vereniging bij de Notaris; zijn er meer verenigingen, die hier

bij belang hebben dan kan dit gezamenlijk gebeuren voor f. 40,--; 

neem dan contact op met Dorpsbelangen.'J .' 

Toen werd het 'woord gegeven aan de Heer B. Sloot, voorzitter van 

DE BREDE OVERLEGGROEP KLEINE KERNEN, die een inleiding hield met 

als onderwerp: "Hoe houden wij onze kleine dorpen nog leefbaar?" 

De heer Sloot begoen met te zeggen, dat een aantal jaren geleden 

jonge planologen op het gebied van de ruimtelijke ordening de een na 

de andere nota het licht deden verschijnen. Een van deze nota's 

is bij ons allen bekend: DRENTHE ANNO Dit rapport wekte 

grote weerstand op door de geringe uitbreiding, die was toegedacht 

aan de kleine dorpen. Deze weerstand werd verwoord in de tegennota 

van de BREDE OVERLEGGROEP KLEINE KERNEN, die als titel droeg 

Mijne Heren .'í Í.'.' Het probleem van de terugloop van de bevolking 

in de kleine dorpen met als gevolg sluiting of dreigende sluiting 

van de school, het verdwijnen van de middenstand, een kwijnend be

staan van diverse verenigingen door een geringer aantal leden, enz. 

enz. werd in deze Nota breeduit gemeten. DE BREDE OVERLEGGROEP 

wil een halt toeroepen aan het doodbloeden van de kleine dorpen. 

Dit kan vast niet de bedoeling zijn van de overheid, want dan ziet ze 

voorbij dat een kleine leefgemeenschap toch ook vele voordelen 

biedt boven een verstedelijkt agglomeraat. 

Van de gelegenheid tot diskussie werd dankbaar gebruik gemaakt. 

De voorzitter dankte de heer Sloot heel hartelijk voor zijn uiteenzet

ting en deze mocht-een kleine versnapering•als dank in ontvangst 

nemen. Ook boekte de vereniging BREDE.OVERLEGGROEP KLEINE KERNEN 

er een nieuw lid bij ... jawel Dorpsbelangen Midlaren. 

Hierna kon men huiswaarts keren, maar dit werd door sommigen nog 

even uitgesteld. 
Uw verslaggever. 

http://Bestuurs.verkie.zing
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CULTURELE ACTIVITEITEN ten behoeve van de schoolkinderen. 

De Culturele Vereniging Zuidlaren (voorheen het NUT) heeft zich de 

afgelopen tijd bezig gehouden met de vraag of er voor de school

jeugd in de gemeente Zuidlaren niet iets gedaan kan worden op 

cultureel gebied. Na diverse besprekingen binnen het bestuur en 

daarna met alle hoofden der scholen in de gemeente, meende men 

nog dit jaar van start te moeten gaan. . . 

Zo werd er voor de hoogste klassen een trio houtblazers geénçageerd 

van de J.U.F. Kapel uit Assen. De Midlaarder schooljeugd heeft dit 

„concert" reeds bijgewoond. Een verslag hiervan is elders in de krant 

te vinden. Voor de laagste klassen is dit jaar gekozen voor het 

poppentheater Midlaren. Onze klassen 1.2.3. zullen 14 mei een bezoek 

hieraan brengen. Dit wordt gecombineerd met een klas van een andere.1.s 

Het vervoer wordt geregeld per bus. 

Vo»r al deze voorstellingen heeft de C.V. een subsidie aangevraagd bij 

de gemeente. Deze subsidie is verleend, met dien verstande, dat 

per voorstelling van de leerlingen een bijdrage van f. 1,-- wordt 

gevraagd. Voor onze school wordt het deze keer betaald uit de kas van 

de oudercommissie. 

Voor het volgend schooljaar- bestaan reeds vergevorderde plannen. 

Zo denkt men aan : • • • • 

poppentheater Jozef v,d. Berg 

Aafje Top (creatief spel) 

nogmaals J.U.F. 

een schrijver of schrijfster van kinderboeken. 

Besprekingen hierover zijn reeds gaande. 

Met B. en U. zal een gesprek worden gevoerd «m voor het volgende sei

zoen de bijdrage van f. 1,-- per kind te laten vallen. 

Juf Lamberts. 

FLORALIA 1978: 

U hebt nog ter' goed een financieel overzicht van de Floralia 1978. 

FLORALIA 1978: 

Stekjes Nienhuis f. 356,— 

Prijzen " 523,60 

Traktatie+ink.dranken " 88.40 

Saldo " 656,61 

Verkoop stekjes 

Opbr.overgebl.stekjes 

Opbr. Floralia 

Verk.overgebl.prijsjes 

f.455,50 

" 14,--

"1015,11 

" 140,--

f1624,61 f 1624,61 
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zich in zo'n klein dorpje als Midlaren. altijd wel wat 
voordoet. 

Midlaren een eigen toneelvereniging heeft met uitste
kende toneelspelers en speelsters.' Vrijdag 30 maart 
was hot weer een enorm succes. • ... 

Jan Kremer iedere keer zijn zaal'beschikbaar stelt. 
Dat is toch wel geweldig vindt u niet? 

in dit dorpje zich redelijk vaak ongelukken voordoen. 
Dat is niet zo mooi. 

een paar gevaarlijke punten zijn däar bij Nijveen in 
die bocht en bij kremer in de bocht en bij het kruis- . 
punt bij de brievenbus.-

ze bij W. Kanon heel lekkere melk hadden zonder vel
len en niet duur. ƒ 1 per liter niet duur altijd .... 
proberen. 

Annemarie Kanon auto'-s en fietsen wil schoonmaken. 
Auto' s ƒ 3,"50 per stuk en fietsen ƒ 1,50. Altijd de 
moeite waard in het weekend en in de' paasvakantie! ! ! 

Roelof Lamberts en Annemarie Kanon. 

VAN SCHOOL AF. 

Ik ga dit jaar van school af. Ik ga naar de huishoud
school in Haren. Janneke en ik gaan samen heen. Ik vind het 
leuk, dat ik van school af ga. Annemarie en Egbert gaan naár 
de M.A.V.O. en Boudewijn gaat naar het Zernike College. 
Ik ben al naar de huishoudschool geweest. Daar zijn leuke 
juffrouws en meesters. Handenarbeid is daar erg leuk je 
mag iets van maken. Dat doen we haast nooit bij meester. 
V/ij krijgen nu gelukkig nog geen huiswerk op, dat is wel 
een voordeel. 

DienekeSchuiling. 

HET CONCERT 

Wij zijn laatst met de 4 de 5 de en 6 de klas naar een 
trioconcert geweest. De twee 5 de klassen van Zuidlaren ook, 
Het was 'in de aula van de M.A.V.O. Er waren drie instru
menten o.a.- klarinet, fagot en hobo. Je kon die mannen 
allemaal vragen stellen. Het was erg interessant. 

-

Janneke Kremer. 

.P 

A). . V-K 
' + - v ^ • x wh tzyy *_J - ...-.'.-. 

> 11 i b * - , V '-"' ft ;•_- • " V / \KUL /y y^à^ - Cy. 1 fti-KI' 
lili ' W Cü* 
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WINTER 1979. 

De afgelopen winter is het ergste geweest van jare.n. Het is 
lang niet meer geweest, dat de bussen niet meer reden. Dadoor 
hebben mijn zussen ook een week of zo vrij gehad van School. 
Het gebeurd niet vaak dat de lagere school vrij heeft en dat 
je niet meer naar Zuidlaren kan om boodschappen te doen. 
Ook zaten er heel wat autos vast bij de Bloemertweg.^ 
Ook heeft de bouw var huizen een. 
hele tijd stil gestaan. Dat weet ik, 
doordat we een huis bouwen in Annen. 
Toen de sneeuw eindelijk weg was wa- /-
ren er mensen, die nog geen boodschap
pen konden doen door de waterrampen. 
Nu eindelijk de winter voorbij is zit
ten er allemaal gaten in de weg van de-
sneeuw. Dit was mijn stukje voor de 
schoolkrant. 

Janneke Zandberg. 

b 

i ; '•-' l_ i \.v / ,„r> 

ZOMER EN WINTER 

Ik hoop, dat het weer gauw zomer wordt. Dan kun je naar 
het zwembad gaan. En naar het bos en dergelijke. De winter 

y "~--x . ben ik goed zat. Veel te' veel sneeuw 
/' • . \ je kon nergens haan gaan. En dan zit 

,̂"'~' / V — - — j e je te vervelen. Dus geef mij maar 
. • ... \ zomer. 

s 
Boudewijn Tinge 

-= h 

TOEN DE LENTE BEGON 

niet 21 Maart begon de lente. Dat kon je 
regende Op donderdag. Vrijdag begon 
de lente eigelijks want toen zag je de zon 
en zaterdag was het mooi weer 
maar zondag regende het weer. 
Zo ging het maar door. 
Wanneer regent het niet 
Ik weet het niet. 

-?/ 

J 

zien, want -het 

J i 

/ \ 

Henk" - 'Schuiling *_., - /* •-'• 

il 

y..! 
/m 

! I- ' 

EEN VOETBALT-ER VERTELT . . . . 

Zaterdag 24 maart gingen we vanaf Hasper naar Annen. 
We gingen ons omkleden en kregen een paar standjes. 
Toen gingen weihet voetbalveld op. En toen begon de wedstrijd. 
fAfé. //y Annen had de aftrap. We gingen direct in 
f/ ^*s 

de aanval. Toen we de eerste korne kregen 
schoot Erik meijer voor de tweede instan-
.tie in het doel. Toen waren we gelukkig, 
maar toen de stand 1-1- was werd het min
der'. Toen kwam eindelijk de rust. Na de 

rust kwam AnnertVerug met 2-1. Tater werd het een rauspartij. 

:^7 \ 
- — > -

Toen was het afgelopen, 
Egbert Sijbring. 
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CONTAINER 1 

Ik heb in de containe gezeten. Ik heb ook een motorboek ge
vonden. Een heel mooi boek schrijf zelf dat je het mooi vint of 
niet. Eén van deze moet je doorstrepen. Ik heb ook een paar post
zegels gevonden en ook nog een paraplu-~j -die-was-' kapot •.--Het' was " 
heel mooi- ha ha ha ha ha. Ik heb ook nog met haraing op de trek
ker gezeten outpapier opgehaalt. ' . - . . . -

s 
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CONTAINER 

Op 26 maart kwam er in midlaren een container.Uit de contai
ner haalde ik ca. 20 postzegels. We hebben er een hut -gebouwd, 
maar die moest later weer dicht. Een k.eer had meneer hamming 
ons gefopt,hij zei: dat er een hele doos met stikkers lag. Maar. 
dat was niet zo. Toen hij zei dat er een heleboel stickers la
gen, gingen we gelijk aan de slag. V/e hebben wel een uur ge
zocht, maar we vonden niets; jammer he? En we hebben er nog 
veel plezier van gehad. ( Ja jong, meneer Hamming zit vol grap-' 

<~\ 

( u 
tob 

F:0: 

s~ 
)- V 

-i ¡ - <i ' •*.,->••:/ - / C H 

POSTZEGELFAN -' ' 

Ik fietste naar school en zag toen bij Lokhorst de container 
staan. Het was 8 uur 's morgens en 'ik dacht laat ik 's kijken 
of ik.ook postzegels kan vinden. Gelukkig vond ik heel wat. Nou 
ik dacht dan ga ik vanmiddag maar weer eens kijken. En 's mid
dags vond ik weer heel wat. Nou de volgende dag zou de contai
ner worden weggehaald, dus ging ik de volgende áag voor de 
laatste keer heen. Toen vond ik heel wat minder. En 'toen ik 
weer eens naar school ging was de container foetsie, weg, ver
dwenen (jammer genoeg). 

y :..],. 
. 'j -

n« •»••.-/• '•-.t \ b 
s -

ft."):. X \hn e i 

y c 
"*. -s_. 



WAT DOEN WE ALLEMAAL OP SCHOOL? 

Juf vroeg de kinderen van haar klas 
om hierover iets op te schrijven. . 

KLAS I 

% ^ V /i/M-
:inu, 

. . .-Vb 
Huib Boes 

ik vind het best op school. 
.en we hebben al negen boeken uit 
en ik gaa een stuk uit deel 8. 
het heet loeksen de dievon. 
er was eens een goede hond. 
en er was eens een agent. 
en er waaren 2 dieven. 
ze heeten piet pluk en kees knok 
piet pluk is ondeugent. 
hij hat gelt ge stoelen. 

Margreet Lamberts 

wij zijn een half jaar op schnol 
ik vint het leukste op school 
lezen. 
weet je wat ik dan het leuksje 
dan 'vint ik rekenen het leukst, 
ik ftè~b op het bord ge tekent, 
wij hebben een nieuw buur jongen 
gekreegën. 

KLAS II 

Dit is gemaakt door de tweede klas. 

Olga boucher 

ik gaa vertelen oover boekje 9« 
,er was eens een oude moolennaar 
hij hat 7 jongens 
op een dag ging a-e* moolennaar 
de eerste heete bram veder weet 
ik de namen niet meer. 
de outste kreeg de moolen. 
.de tweede kreeg de eezel 
zeevende kreeg de poes de slime poes. 
de zeevende heet klaas. 
klaas is niet te vreede oover de poes 
de poes zij ik ben meer waart dan 
een mooi e-m. 
ik ben meer waart dan een eezel 

: f; ft.', '-'',' kfrt 

y bui y. tb U |4Ä| 
'T: f3 

b&G?/' '^7/y r 
w 

Die kinderen zijn 
Marinke. 

Jchan, Marion, Albert, Anthuny, Jeanet, en 

Donderdags gaan we niet de Bus van 9 tot 10 naar het zwem-bad. 
We zwemmen daar in 3 groepen, de groepen A en B en C. 
In maart hebben Albert en Richard en Marinke diploma's gehaald. 
Richard heeft A gehaald Marinke heeft B gehaald en Albert ook B. 
Zes April mag Anthony A zwemmen en Riohard B. 
Annema rie mag vaak badjuffrouw zijn. 
Je mag dan vlinderslag doen, en ook gewoon rugzwemmen en-
Bordjes opduiken. 

KLAS III 

Annemarie, Bert', Richard, Henry en Bruno. 

Wat doeh we allemaal op school? rekenen, we doen soms taal en met 
lezen is het heel spannend,we zijn nu al in het tweede boekje met 
schrijven van de derde klas, Richard kan heel goed tekenen. 
We hebben het Aarderijk3kundeboek uit. 
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(vervolg 3e klas) 

Wat doe ,je het liefst? 
Bruno vind alles leuk. Maar Richard kan goed rekenen -en daarom 
vind hij het leuk. Bert tekent graag.' En ü'enry vind taal en leZen 
het leukst. Maar Annemarie denkt "er anders over, zij 
van:taal. 
Wat denk je 

houd veel 

dat je later' wilt doen? 
een stuk BrunVwil graag bakker worden. Maar nog liever koopt hij 

bos en- dáár doet hij allemaal dieren in. 
3ert wil duiker worden. 
Richard wil ook duiker worden en in een aquanautenhui.s onder water 
wonen samen met Bruno. Hij wil ook 'dierenarts worden. 
stieuardes en dierendokter wil Annemarie worden. Henry wil kok worden. 
Moet .je daar veel voor werken? 
Bert moet' veel leren om duiker te worden. 
Tederéen moet veel leren om iets. te worden. 

LAATSTE NIEUWS 

Annemarie 
Goulmy 

Henry 
Marinn 
en 
Christa 
Nittero 
Huib 
Boes 

Annemari jnê  
Stouthamer 
Bert 
de Swa rt 

Albert 
Schimmer 

Bruno 
Boucher 

-Brun^ had maandag twee gekleurde sokken aan. Een blauwe 
en een groene. • — • , . 
-Mijn broertje is pas.6 jaar "en'heef t zijn. A-diploma al. 

-Wij hebben 'eerst 2 maanden in een zomerhuisje in het 
bos gewoond. Nu hebben wij een huis aan de Tolhuisweg 22. 
Het huis is al bijna weer in orde. ,.,• 
En nu kunnen we weer mooi met vriendinnetjes' spelen. 

-, • " - • . -. • 

-er staat een huis'op de hoek. dat heeft lang leeg .' 
gestaan. -Toen, om 4- uur, kwam er een .man die het huis 
in de. fik stak. en-riu heeft boesjee het gekocht. 

-mijn mama was eens aiek. toen moest ik voor me "zelf 
voor me koken. . -\ ... • ' 

-Toen mijn vader naar Hendrik de J'tnge. ging, sprong hij 
over .de- sloot. Ik sprong ook en viel erin. ._ ' ' •• 
En ik-ging naar huls. Mijn moeder"" lachte heel hard én 
ik ben me gaan douchen. 

-Mijn moeder en mijn vader zijn op^.vakantie geweest, in 
Afrika, En ze hebben heel veel pijl eh bogen meegebracht. 

-Mijn vader en mijn moeder hebben èen Huis gekocht. " 
Dat ia het afgebrande huis aan de "Tolhuisweg. 

- - . . Nu zijn we er aan het..werken-. 
We'hebben al een heleboel • 
palen er uit gehaald en we 
maken eén vuurtje. 
En we doen er ook gras in en 
dat ging heel hard knetteren. 
En toen deden we. ijzer in het 
vuur en ala je het er uit 
haalde was het rood en toen 
deden we het in de sl»ot en 
toen siste het heel erg. 

mmm&'Wm 
'ut 'Í '•''•••• ••'••' "• ia LU* Has¿ - b-'-' \*is 

IjVV 
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Olga -toen ik in het af ge.brande huis v;as hielp ik mee met 
Boucher steenen in de kruiwaagen doen. 

we heben ook in een heele lange rij ge staan 'en toen 
moesten we steenen door geeven. 
eerst kwam marian kooiman toen oiga toen bruno toen 
luugie toen je.anet toen huib toen ronalt die legde ale 
steenen neer. 
er was een fuurtje we deeden ook ijzer in het vuur. 

Johan -Er was een ongeluk op het kruispunt. 
Sijbring Mevrouw van Dijk wou naar het dorp toe. ' 

Toen kwam er een auto aan. Maar mevrouw van Dijk die 
stond een beetje op de weg. Die auto ging knoeter-hard. 
Alleen de auto's varen beschadigd. 

Marinke -Wij.hebben een nieuw broertje. Hij heet Mischa. 
Steenhuis Hij kwam uit Korea met het vliegtuig. 

-En ik ben vrijdagnacht ook ziek geweest. 

Margreet -Wij zijn in onze wei geweest. 
Lamberts • Daar was een vuur. 

roelof en rolf gooiden auto-banden op het vuur. 
• • toen was er zwarte rook. 

marinke en ik gingen er door met open ogen. -' 
en we stonken. 

UITSLAG VERLOTING VROUWENVERENIGING; 

1004-62 
1012-44 
1013-52 
10.18-73 
1025-42 
'1055-15 
1062-48 
1075-77 
1083-25 . 
1112-65 
1147-55 
1158-79 
1' 164-64 
1176-57 
1.183-14 
1192-7.8 
1193-13 
\2i5-. 3 
1217-30 
1230-39-

1252-45 
1275-16' 
1295- 1 
1320-41 
1333-61 
1350-49 
1369-50 
13*2-22 
1488-66 
1542-38 
1573- 6 
1585-59 
1592-43 
1606-54 
1619-56 
1629- 7 

• 1643-28 
1656-18 

• 1686-23 
1705-68 

1738-17 
1742-35 
1744-63 
1751- 4 

. 1752-20 
1790-27 • 
1800-72 
1804-29 
1810-67 
1827- 8 
"1845- 2 
1862-21 
1863-11 
1867-80 
1898- 5 
1899-19 
1901-38 
1918-12 
1935-32 
1946-47 

1952-70 
1956-60 
1960-31 
1963-51 
1964-75 
2016-24 
2021-40 
2027-58 
2033-46 
2034-71 
2042-37 
2049-76 
2100-33 
2107-53 
2111- 9 
2115-26 
2150-36 
2161-10 
2162-34 
2232-69 

De prijzen kunnen worden afgehaald bij Cafe' "DE HUNEBEDDEN". 

Prijzen, niet tijdig afgehaald vervallen aar de Vereniging. 

file:///2i5
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PUZZELS en nog eens PUZZELS 

Het maken van puzzels was weer erg in deze keer. We probe
ren ze zo veel mogelijk te plaatsen. Wie kan ze allemaal op
lossen? In' de volgende rebussen zijn plaatsnamen, verborgen. 
Ze' zijn bedacht door Janneke Zandberg. 

A'.i'üiUt ¡\ 
p/L. ¿¿M.. •v .brs 
Iff Jy&fy f 

\ 

y y 
¡y ¿y 

•jV, 

C . » ( ^ 

Z v 

b-V 
T" L 

v 
Ar 1—-.-.-• - r 

î 

.y^ 
A /' i v 

V / 
/ 1 * V. 

/ 

V7Y , C V , 

**á 

7 \ . 

'\ 
T/ -' 

/ C -c 
/ / 

/ 1 v/ 
7\ 

1/ 

^ / V e>-

. , V 
- v ^ y - b - ; ~ ~ ~ 

3 1/ 

V' 
^ 

f i i 
• I. 

+-C 



14 

HET KONIJN EN DE DRAAK (vervolg) 

Weet -je wel wat ze wilden doen? Nou, ze wilden de draak met 
hun hooivorken doodsteken. Ze gingen naar het hol van de draak 
en daar aangekomen wachtte hun een nieuwe verrassing, want de 
draak was weg met de vader en moeder van Roel. Versla
gen gingen ze weer naar het dorp terug en daar was een echte 
verrassing want daar stond tante Sofee, de fee. Ze zei tegen de 
mensen uit het dorp, dat ze wel wist waar de draak was. Ze zei: 
"Ik heb gezien, dat de draak in de griezelgrot is gegaan". 
"Brrrrrrr ..." , bibberden de mensen. De griezelgrot was een 
grot, waar ze de laatste tijd gekke en enge geluiden uit 
hoorden komen. / ... -, -, \ 

(wordt vervolgd) Annemarie. 

///*/ 

HORIZONTAAL 

1 eierfeest 
5 zintuig 
8 slee 
9 niet licht 
10 wintersport 
12 plaats in Geld. 
13 oude lengtemaat 
14 stuk grond 
16 mensdier 
19 clown 
21 dwarshout 

22 dunne plank 
24 Frans lidw. 
25 jongensnaam 
27 lichaamsdeel 
28 plaatsen 
30 tijdseenheid 
32 bladgroente 
33 hij noemde de 

getallen in 
volgorde op 

-.<'/ .•'// 

| I -f \A / 

Vf/ 
f A Vf/A 
fijn—', ' f ' :' ' ' 

'fff 
/ 

ft)a; 

VERTIKAAL 

1 stap 
2 boot 
3 ade l i j k 
4 kloosterzuster 
5 kleur 
6 argument 
7 lof 
11 boom 
15 Frankrijk 
16 beroep 
17 rivier in Brabant 
18 W C 
20 meisjesnaam 
23 hoofdpersoon uit de 5 
25 Frans lidwoord 
26 plaats in Gelderl. 
27 niet warm 

PUZZEL van 

JANNEKE ZANDBERG 

HORIZONTAAL 

1 mensen die werken in de 
stad en wonen in een 
mooi dorp 

6 riviertje in Noord-
Brabant 

7 gesneden mannelijk rund 

VERTICAAL 

1 firma 
2 onder andere 
3 riviertje in Friesl, 
4 zangnoot 
5 nee in het Engels 

{/./ 7' 
J 
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Deze puzzel 

is gemaakt 

door Annelies 

Niehuis. 

Haar vader 

heeft haar 

geholpen. 

HORIZONTAAL 

1 
4 
7 
8 
9 
13 
14 
15 
18 
20 
21 
23 
25 
26 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
40 
41 
43 
45 
46 
47 

niet vol 
, hemellichaam 
duitse N.V. 
voegwoord 
rebus 
lor 
voorzetsel 
jaargetijde 
rommel ft 
soort hert 
insect^ 
liefkozing 
Europeaan 
struisvogel 
lucht 
oliesoort(afk.) 
grootmoeder 
Friese rivier 
struik 
lidwoord 
slimme(vos) 
getal 
soort onderwijs 
sieraad 
atmosfeer 
einde 

48 deel v/h hoofd 

VERTIKAAL 

1 half warm 
2 oude lengtemaat 
3 niet kleiner 
4 zie aldaar 
5 vers 
6 Nederlandse Spoorwegen 
7 voorzetsel 
10 noblesse 
11 getal 
12 zoogdier 
13 verenigde naties 
14 voorzetsel 
16 bloem 
17 venster 
18 gevat 
19 onzeker 
21 vogel 
22 gravure 
24 halm 
26 lof 
27 familielid 
30 zoon van Adam 
32 bloedvat 
34 droogzolder 

36 en dergelijke 
38 stekelig dier 
39 voorzetsel 
41 vochtig 
42 naam (jongen) 
44 rund 
45 rivier in Italië 
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