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CULTUURAGENDA

Dit Kabinet lijkt wel een speciale sporteditie: volleybal,
paardrijden, golf. Sportief dorp, dat Midlaren. Maar er zijn
meer artikelen. Zoals een zeer welkome update over de
roggelelie (nee het is niet allemaal mislukt, er zitten
piepkleine bolletjes in de pot!) een verslag van de
fietstocht met bbq, de nieuwste avonturen van Beer, een
spannende vondst van Floris en Jula en natuurlijk een
bijdrage van dorpsbelangen.

9 sept t/m 23 oktober
Expositie Drents schildergenootschap
Galerie Mozaïek Zuidlaren
https://www.galeriemozaiek.nl/

Verder heeft Rik Timmer ook weer wat zaken voor ons op
een rijtje gezet en Roos heeft gehoor gekregen op zijn
oproep in het vorige Kabinet. Ook is er een verslag van
een AED cursus. Een droevig bericht, Jan Willem
Koekkoek is overleden. Johan deelt met ons zijn
herinneringen aan zijn overbuurman.
Het is volgens ons weer een zeer lezenswaardige
aflevering geworden.
Veel plezier!
De redactie

16 oktober 15.30 uur
Pianorecital – 4 mains
Paul Komen, piano Nata Tsvereli, piano
Dorpskerk, Haren
https://www.geboektinharen.com/
Zondagochtend 23 oktober 10.30 uur
Leoni Jansen
Bartholomeuskerk, Noordlaren
https://www.noordlarenmuziek.nl/
13 november 15.30 uur
Cello-pianoduo
Hanneke Rouw, cello Vital Stahievitch, piano
Dorpskerk, Haren
Zondag 11 dec. Aanvang: 16.00 uur
COMFORT & JOY Winterconcert
Bartholomeuskerk,Noordlaren

NIEUWE MIDLAARDERS:
TIM EN ROEF
Op 19 juli is Tim Hendrik Jan Loeröp geboren, zoon van
Henk Jan en Mariken en broertje van Amber.
En op 3 oktober is Roef Veldman geboren, zoon van Henk
en Carolien en broertje van Abe en Mia.
Welkom Tim (links) en Roef!
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DE ROGGELELIE: UPDATE

IN MEMORIAM:

LINDE EN DE

De Zuidlaardermarkt komt eraan, dus dat betekent nog
een laatste keer grasmaaien en de tuin winterklaar
maken. De eerste bladblazer is alweer te horen. Wat
moeten we met de roggelelie deze winter?

JAN WILLEM KOEKKOEK

NOORDLAARDERBOKAAL

Op donderdag 15 september is na een heftige ziekte Jan
Willem Koekkoek overleden. Hij is (maar) 55 jaar
geworden.

Midlaarders die regelmatig richting Glimmen rijden, is het
vast niet ontgaan: op 10 september werd op een weiland
aan de Zuidlaarderweg in Noordlaren de
Noordlaarderbokaal verreden.

Je kunt nu de eerste bolletjes gaan rooien als het loof
vergeeld of verdord is. De nieuwe bolletjes zet je terug in
verse potgrond, met een vingerlengte tussen de bolletjes.
Dan passen er ongeveer 10 tot 12 bolletjes in de pot. Het
kan ook in de oude potgrond, maar dan wel graag wat
nieuwe voedingsstoffen toevoegen: een snufje
beendermeel en vinassekali, te koop bij onder meer de
Welkoop. De nog frisgroene plantjes kun je laten staan,
die komen volgend jaar aan de beurt. De pot kan weer
gewoon buiten blijven staan in de winter.
Hieronder een voorbeeld: uit dat ene sprietje kunnen heel
veel bolletjes komen!
Succes maar weer, en bij vragen weten jullie ons te
vinden.

Jan Willem werd in Midlaren geboren en is in Midlaren
gestorven. Een echte Midlaarder dus. Als zoon van Jan en
Willy Koekkoek (en als broertje van Ingrid) woonde Jan
Willem zijn leven lang aan de Groningerstraat. Als kind
herinner ik me Jan Willem erg goed, hij wilde volgens mij
niets liever dan boer worden. En als dat niet lukte dan
maar iets wat er dichtbij in de buurt kwam. Als jonge
jongen kwam hij veel bij ons over de vloer. Hij hielp mijn
vader op de boerderij met van alles en nog wat. In mijn
herinnering was hij er altijd.
Ook later was Jan Willem er. Op een winterse dag ik denk
een jaar of 12 geleden, Midlaren was wit van de sneeuw,
stond hij opeens met zijn shovel voor de deur. “Johan, ik
dacht je zult wel niet naar buiten kunnen met je rolstoel?,
zal ik het even sneeuwvrij maken?” En voor ik het wist
was de sneeuw weg en Jan Willem ook. Weinig
woorden…
Jan Willem werkte als loonwerker bij Kok in Noordlaren.
Elke dag zag je Jan Willem wel in een of andere machine
of trekker rond rijden. Dag en nacht aan het werk. Jan
Willem hield van zijn werk en heeft altijd met volle passie
gewerkt, ook in de laatste jaren bij Hartlief. Zelfs toen hij
ziek werd wilde hij niet stoppen. Maar er was geen keuze
meer. Thuis is Jan Willem, omringd door zijn geliefden,
overleden.

Erik, Michiel, Marij Emelie en Geske

Op de rouwkaart trof ik de typerende tekst aan die precies
omschreef wie en wat Jan Willem was:
Een man van weinig woorden, die veel hield van zijn baan.
De shovel koning van het Noorden, is van ons
heengegaan.

Een van de winnaars was de 14 jarige Linde van de
Tolhuisweg. Linde deed mee in de B klasse dressuur. Ze
reed op pony Voila en werd getraind door Jeske, die naast
Linde vele Midlarense kinderen heeft leren paardrijden.
Voor Linde was het haar eerste wedstrijd in dressuur, en
tot haar verrassing won ze gelijk.
Omdat ik niets weet over paarden en paardrijwedstrijden,
toog ik naar Linde voor uitleg. De Noordlaarderbokaal is
een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd. Het is
bedoeld als laagdrempelige wedstrijd, voor iedereen die
dat leuk vindt, ongeacht de leeftijd. Dat was ook voor
Linde aanleiding om mee te doen, gewoon voor de lol,
niet voor de punten. Laagdrempelig of niet, het evenement
oogt de laatste jaren steeds professioneler omdat iedere
ruiter in wedstrijd-tenue verschijnt, terwijl men in eerdere
jaren gewoon in het eigen kloffie het paard besteeg. Er zijn
wedstrijden voor zowel springen als dressuur, in allerlei
verschillende klassen, met pony’s en paarden.

gewoon live voorgeschoteld krijgt. Al wordt er over het
algemeen in Vries getraind in een paardenbak, want op
zand valt het minder hard.
Terug naar de Noordlaarderbokaal.
De prijzenpot was goed gevuld, er was voor iedere
deelnemer, mens of paard, een verrassing. Linde won met
haar eerste plaats 30 minuten les bij stal Boverhof in
Donderen. Daar gaat ze binnenkort samen met Jeske en
pony Voila van genieten.

Linde in actie, in wedstrĳd outfit

Linde heeft geprobeerd mij uit te leggen hoe het werkt met
dressuur. Zo’n paardenbak heeft 8 bordjes met letters
langs de zijkanten en in de hoeken, en een fictieve X in
het midden. Je krijgt allerlei opdrachten met routes die je
daartussen moet rijden. Daarbij moet je de teugels op de
goede manier vasthouden (hier werd het al ingewikkelder
want dat kan verschillen per opdracht) en het paard op de
juiste manier laten lopen. Er is een formulier met allerlei
zaken die je goed moet uitvoeren, zoals de hoeken
precies goed nemen en nog honderd dingen meer. Daar
krijg je punten voor en die worden opgeteld. Een leuk
ezelbruggetje in dit verband is:
Alle Friese Boeren Met Centen Hebben Een Koe.

Johan van der Helm
Als dit klopt lijkt me het stikstofprobleem opgelost, met 1
koe per boer, maar het betreft ook de volgorde waarop de
letterbordjes moeten staan rondom het veld.

De prĳsuitreiking

Linde krijgt sinds een paar jaar les in dressuur, bij Jeske,
op het weiland aan de Tolhuisweg. Maar Linde’s eerste
liefde is voltige, wat ze al tien jaar doet. Voltige is
acrobatiek op een paard. Terwijl het loopt. Als je aan de
even kant van de Tolhuisweg woont, met achter uitzicht op
het weiland, heb je grote kans dat je dit regelmatig
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Nulla vestibulum eleifend nulla. Suspendisse potenti.
Aliquam turpis nisi, venenatis non, accumsan nec,
imperdiet laoreet, lacus. In purus est, mattis eget,
imperdiet nec, fermentum congue, tortor. Aenean ut nibh.
Nullam hendrerit viverra dolor. Vestibulum fringilla, lectus
id viverra malesuada, enim mi adipiscing ligula, et
bibendum lacus lectus id sem. Cras risus turpis, varius ac,
feugiat id, faucibus vitae, massa. Nunc gravida nonummy
felis. Etiam suscipit, est sit amet suscipit sodales, est
neque suscipit erat, nec suscipit sem enim eget leo. In
porttitor rutrum leo. Ut eget leo.
Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida.
Phasellus purus. Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis ut,
vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl. Aliquam
erat volutpat. Integer fringilla. Duis lobortis, quam non
volutpat suscipit, magna sem consequat libero, ac
hendrerit urna ante id mi. Quisque commodo facilisis
tellus. Integer sodales lorem sed nisl. Morbi consectetuer
mauris quis odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu,
euismod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, convallis
quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin aliquam, leo
at luctus tempus, eros lectus eleifend massa, quis
sollicitudin erat magna non leo. Vestibulum vel metus.
Donec sagittis velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa
venenatis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget,
suscipit semper, congue eu, est. Quisque malesuada
volutpat enim. Vestibulum leo sem, molestie a, mattis
bibendum, feugiat facilisis, nisl. Nam scelerisque odio.
Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra.
In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.
Suspendisse auctor erat at ipsum. Aliquam vitae tortor id
massa tincidunt eleifend.
In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum enim vitae
mauris. Proin mattis eleifend pede. Sed pretium ante sit
amet elit. Quisque pede tellus, dictum eget, dapibus ac,
sodales dictum, lectus. Pellentesque mi dui, molestie sit
amet, adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas quis
magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas rhoncus. Duis
mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt
fringilla. Integer leo. Duis eget enim.
Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque

sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus
justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum,
leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui.
Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia. Suspendisse
potenti. Etiam feugiat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan porttitor
dui. Sed interdum, nisl ut consequat
tristique,
lacus
nulla
El
kbaasj
eenhui
s
di
eri
suni
ek.Me
tonst
e
am
pr
ober
enweuenuw di
erzogoedmogel
i
j
kt
ehel
pen.
porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae eros.
Pr
akt
i
j
k
geopend:
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus
et
maandagt
/
m vr
i
j
dag
09.
00-17.
00uur
ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet
Apot
heekgeopend:
maandagt
/
m vr
i
j
dag
13.
00-16.
00uur
metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat
www.
di
er
enviverra
ar
t
senpr
akt
i
j
kdehondsr
u
g.
nl
ultrices ligula. In tincidunt. Aenean
suscipit
tellus.

misschien een Vikingschat?

ZWEEDS MEER

De vondst van de kinderen is achtergelaten in Zweden en
er is melding gedaan bij de autoriteiten. Zij hebben de
vondst onder de aandacht gebracht van een Zweedse
archeoloog die zich er verder over gaat buigen. Wat de
uitkomst ook zal zijn, de vakantie van de twee kinderen
kan niet meer stuk!

Tijdens hun zomervakantie in Zweden deden Floris van
zes en Jula van vier uit Midlaren een bijzondere vondst in
een meer. Vanwege de droogte stond het water laag en
konden ze ver het meer in lopen zonder dat het dieper
werd. Eerst voelde de bodem zacht met af en toe een
harde en scherpe mossel. Verderop stapten de kinderen
met hun voeten op wat dunne houten schijfjes leken.
De donkere schijfjes waren erg kwetsbaar en braken
gemakkelijk. Toen ze op hun vakantieadres een paar
schijfjes hadden schoongemaakt en onder de loep (of
eigenlijk de daar aanwezige microscoop) namen, leken
het wel munten!

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut,
tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at
augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus ipsum
vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at,
porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus
rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida
pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet consequat pede
turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc
luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum tempus,
blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.
Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis
vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed
eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis
mi. Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla
gravida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula suscipit
nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed commodo,
ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi,
in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque
fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae;
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De volgende dag gingen ze terug naar het meer. Nu
gewapend met een vergiet. Ze zochten verder en vonden
tientallen munten. Er lagen ‘gewone’ munten maar ook
schijfjes waarop symbolen leken te staan.
De oorsprong van de schatten is vooralsnog een mysterie.
Een mogelijke aanwijzing is dat bij het meer van
Skeingesjön een oude ruïne staat uit de 12de eeuw. Het
verhaal gaat dat - in de tijd dat dit deel van Zweden nog
bij Denemarken hoorde - er een man woonde genaamd
Absalon. Hij stond bekend als rijk en kwaadaardig. Gehaat
door iedereen. Hij was zelfs zo kwaadaardig dat de duivel
hem op een goede of slechte dag kwam halen. Absalon
verdween zonder een spoor achter te laten, op zijn
schatten na…

DE NOORDLAARDER KEI
Naast de Noordlaarderbokaal (zie elders in dit Kabinet)
werd in september ook gestreden om de Noordlaarder kei.
Een golfwedstrijd voor Noordlaarders en een paar
uitverkoren Midlaarders. En de Kei ging naar… een
Midlaarder. Op de foto Herman van Dop met de kei en
twee Noordlaarders van de organisatie.

Waren de munten van Absalon?
Een aantal was versierd met een
vruchtbaarheidssymbool; de fallus. Al zagen sommigen er
een libelle in. Ook was er een groter stuk bij dat wat weg
had van een drakenkop, door anderen aangezien als een
konijnenpoot. Waren de munten ouder en was het
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VAN DE VERENIGING
DORPSBELANGEN MIDLAREN
In deze rubriek lees je wat de vereniging Dorpsbelangen
doet en bereikt.
Daar zaten we dan: met de nieuwe wethouders aan tafel
bij Hilde van Ree thuis. De door onze voorzitter zelf
gebakken cake, met bijbehorende geur, viel goed.
De vorige twee overleggen van het bestuur van de
vereniging Dorpsbelangen met onze gebiedswethouder uit
2020 en 2018, brachten weinig in beweging. We waren
daarover teleurgesteld en misschien zelfs een beetje
sceptisch. Toen het nieuwe college in de krant liet weten
dat ze samen verantwoordelijkheid willen nemen voor het
contact met de dorpen trokken we de stoute schoenen
aan en nodigden ze alle vier uit voor een kennismaking en
overleg over Midlaren.
En zowaar: ze kwamen. Op 28 september zaten ze bij ons
aan onze tafel, de wethouders Hans de Graaf, Jurryt
Vellinga en Miguel Ririhena. Jelbrich Peters was helaas
ziek. De drie wethouders lieten zich kennen als gedreven
personen. Terugkijkend stelden ze onverbloemd dat de
communicatie met de dorpen in het recente verleden niet
goed was gegaan. Zij willen het beter doen en ook elkaar
aan afspraken houden. Om de vinger aan de pols te
houden, hebben we afgesproken dat ze jaarlijks bij ons
Midlaarder bestuur aanschuiven.
Het college wil een samenwerkingspartner van de
inwoners zijn en verwacht ook van ons ‘eigenaarschap’.
Dat klinkt ons als muziek in de oren. Belangrijke zaken die
hier spelen gaan over verkeer, een dak voor
dorpsactiviteiten, herinrichting van het surfstrand en de
Noordma, verduurzaming en het toekomstbestendiger
maken van de leefomgeving.
We hebben de wethouders duidelijk gemaakt dat we een
levendig dorp zijn met tal van activiteiten en dat het wel
goed zit met dat ‘eigenaarschap’. Dorpsbelangen heeft
bijvoorbeeld enkele jaren geleden zelf grond gekocht om
toegang te houden tot het Zuidlaardermeer. Het is een
belangrijk punt voor de bewoners dat we via dat pad naar
Meerzicht kunnen lopen. Ook recreanten die een rondje

Zuidlaardermeer lopen, komen via ons Plankenpad bij
een plek waar ze letterlijk hun voeten in het water kunnen
steken. Bij de herinrichting blijken de uitvoerders
(waterschap en natuurorganisaties) onze wensen keer op
keer te negeren. We hebben de gemeente nodig om te
voorkomen dat wij onze verbinding met het meer
kwijtraken. Hilde van Ree en Rik Timmer maakten
duidelijk dat toegang tot het meer voor ons een hard punt
is. De wethouders hoorden voor het eerst over dit
strijdpunt en spraken hun steun uit. Ook onze wens om
een plek te hebben voor dorpsactiviteiten, kwam op tafel.
Het nieuwe onderkomen van Scouting bij het surfstrand
kan daarin een rol spelen. De wethouders en de scouting
moeten daar binnenkort over beslissen en namen daarom
belangstellend kennis van onze wens.
Ook wat betreft het landgebruik en de inrichting is een
groep bewoners en grondbezitters actief bezig om de
omgeving mooier beter en duurzamer te maken. Uit een
enquête en dorpsonderzoek blijkt dat bewoners
bijvoorbeeld bloeiende akkerranden en meer heggen
willen. Samen worden nu plekken uitgezocht waar dat kan.
De hulp van de gemeente daarbij is zeker ook nodig. Ter
inspiratie kregen de wethouders een compacte papieren
versie mee van de landschapsbiografie Midlaren. Het is
eigenlijk een digitaal boekwerk, vol prachtige kaarten, dat
in het kader van het project ‘Midlaren inzicht’ door hbostudenten is gemaakt. Dorpsbelangen heeft er een
papieren samenvatting van gemaakt die ook aan nieuwe
inwoners gegeven wordt bij de persoonlijke kennismaking.
Op het gebied van verkeer is het contact tussen
Dorpsbelangen en de gemeente op dit moment
vruchtbaar. De verkeersingrepen op de Groningerstraat
worden stapje voor stapje aangepast en geëvalueerd. Er
lijkt minder hard gereden te worden, maar binnenkort
weten we dat zeker want dan gaat de gemeente dat
meten. Ook wat betreft de wateroverlast is er beweging:
vanaf het Hunebedpad stroomt de Groningerstraat
regelmatig over. Bewoners en gemeente zijn daarover in
gesprek.
Tynaarlo probeert de dorpen te inspireren om
duurzaamheidsinitiatieven te nemen. De verse Midlaarder
projectgroep kan daar aankloppen.
Pas na twee uur praten hadden we alle voor Midlaren
belangrijke punten besproken. Soms konden we gelijk
concrete afspraken maken, soms was het kennis nemen
van elkaars standpunt. Maar wij kregen een goede indruk
van dit nieuwe college. De zieke wethouder, Jelbrich
Peters, zullen we uitnodigen voor een gesprek zodat ook
zij goed weet waar Midlaren mee bezig is en waar we de
steun van de gemeente bij nodig hebben.
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en snelheidsremmend te werken. Wanneer de genoemde
maatregelen worden uitgevoerd, is nog even afwachten.
Met name voor de extra bloembak is een lange levertijd.

Wethouders Jurryt Vellinga (2e van rechts), Miguel Ririhen (2e
van links), Hans de Graaf (1e van rechts). Wethouder Jelbrich
Peters (3e van rechts) komt binnenkort.

BURENHULP MIDLAREN

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft de gemeente
Tynaarlo gevraagd of zij er mee instemmen als wij zelf
een, in vaktermen, Dynamische Snelheids Indicator
zouden aanschaffen. In gewone mensentaal wordt zo’n
ding ook wel een ‘smiley’ genoemd, die het passerende
verkeer hun gereden snelheid toont. Zo’n ding heeft wel
eens aan een lantarenpaal langs de Groningerstraat
gehangen. Waarschijnlijk krijgen we hiervoor, onder
bepaalde voorwaarden, toestemming van de gemeente
voor. Dat zou erg mooi zijn!
We hebben wel de indruk dat er zo langzamerhand meer
fietsers op de rijbaan rijden en dat auto’s en de meeste
motorrijders rustiger over de Groningerstraat rijden. Nadat
de genoemde maatregelen zijn uitgevoerd, gaat de
gemeente het verkeer weer tellen.

Denk je dat iemand in je buurt steun zou kunnen
gebruiken? Neem contact op met Henk Harbers,
050-4093714.

NOORDMA
VERKEER
Zo’n vier weken geleden zijn we met vertegenwoordigers
van de gemeente Tynaarlo en aannemer Roelofs weer
langs de Groningerstraat gelopen. Doel was om te
bepalen met welke maatregelen we nog wat puntjes op de
i zouden kunnen zetten. Bij het punt waar de fietsers
vanuit Zuidlaren de weg op gaan, wordt een extra
lichtmast geplaatst. De situatie bij, vanuit Zuidlaren
gezien, de eerste bloembak, vinden we nog net iets te
breed. Wat we gaan doen is een eenvoudig hekje in de
berm zetten dat dwars op de weg staat om er voor te
zorgen dat er geen twee auto’s tegelijk langs de bloembak
kunnen rijden. Het hekje komt in de berm en niet op de
weg te staan. Op het voetpad langs het lange rechte stuk
van De Groningerstraat, komen bij de uiteinden twee
‘schaarhekjes’ om fietsers naar de rijbaan te geleiden.
Mensen met rollators, scootmobiles en rolstoelers kunnen
de hekjes gewoon op het voetpad passeren. Op het rechte
stuk tussen de bushalte en de twee bloembakken, komt
nog een extra bloembak. Deze blijken in de praktijk goed

Op donderdag 25 augustus was er een inloopbijeenkomst
bij de molen De Wachter over de plannen voor het gebied
Noordma. Deze bijeenkomst was het vervolg op een
eerdere bijeenkomst in maart 2019. Na de bijeenkomst
van 2019 hebben we het projectteam dat met de Noordma
bezig is, onze reactie op de plannen gestuurd. Daar
hebben we nooit een reactie op gezien en het heeft
helaas ook niet doorgewerkt in het aangepaste plan. Ons
belangrijkste bezwaar is dat de looproute vanaf het
Plankenpad naar Meerzicht wordt onderbroken voor de
nieuw te maken uitmonding van de Hunze. Het is een
route die veel Midlaarders vaak lopen en ook het
Drenthepad en de Hunenweg gaan er langs. Als dat pad
verdwijnt kunnen we bijna nergens meer het
Zuidlaardermeer van dichtbij beleven. Zoals het nu in de
plannen staat, moeten we op het punt waar de
Plankensloot overgaat in het meer, richting de Meerweg
lopen, weg van het meer dus. En hoe we later dan weer
de aansluiting vinden op de route naar Meerzicht is in de
plannen nog niet goed uitgewerkt. We hebben tijdens de
inloopavond opnieuw onze ernstige bezwaren tegen het
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verdwijnen van die wandelroute geuit. Als vervolg op de
inloopavond hebben vertegenwoordigers van Midlaren en
De Groeve nog een keer apart met de plannenmakers om
de tafel gezeten. Vanuit Midlaren is het bezwaar tegen het
verdwijnen van dit pad nogmaals zwaar aangezet. Naar
ons idee zou dat prima kunnen met een soort plankier
zoals die ook in gebied Tusschenwater zit (Oude Dijk). Het
argument van de plannenmakers is dat er alleen geld is
voor natuur en waterberging en niet voor recreatieve
doeleinden. Daar moet dan maar naar gezocht worden,
vinden we. In feite komt het er zelfs op neer dat we alleen
rond het gebied kunnen lopen en er niet meer in kunnen
komen: het wordt onder water gezet. Wij vinden dat een
zware aderlating van het mooie gebied waar we nu nog
gewoon in kunnen komen om het te beleven. De
plannenmakers nemen onze bezwaren mee terug naar
hun projectorganisatie en hebben ons een terugkoppeling
beloofd. Zoals jullie elders kunnen lezen hebben we dit
punt ook gemeld aan de wethouders toen die bij ons op
bezoek kwamen.

onder andere doordat in het verleden sloten zijn gedempt.
Geconcludeerd werd dat deze drie problemen elk om een
aparte oplossing vragen. Ook werd geconcludeerd dat de
buien die deze overlast veroorzaken, in hevigheid en
frequentie toenemen. Aanpak vonden daarom we
dringend gewenst, ook al omdat de problemen niet echt
nieuw zijn. Maar oplossingen werden slechts in heel
algemene zin geboden. Inmiddels heeft de gemeente wat
huiswerk gedaan en dat via een brief aan de aanwezigen
teruggekoppeld. De gemeente laat nu eerst weer
vervolgonderzoek doen en daaruit volgt dan een advies
over de locaties waar het regenwater het beste kan
worden opgevangen. De gemeente gaat ook onderzoek
doen naar het herstel van sloten op eigen grond. Dus dat
is (ook) maar weer afwachten ……
Rik Timmer

FIETSTOCHT EN BBQ
3 september heeft een gemêleerd gezelschap van 13
Midlaarders een prachtige fietstocht gemaakt rond
Midlaren. Van 8 tot 80, van fiets met terugtraprem zonder
versnellingen tot e-bike met carbonframe. En alles
ertussenin. Een tocht met culinaire verrassingen en een
waanzinnig moeilijke prijsvraag. Henriette sleepte de
hoofdprijs in de wacht.
Het mooiste compliment kwam uit de mond van iemand
die hier al heel lang woont: “Ik ben op plaatsen geweest
waar ik het bestaan niet van wist”.
En toen moest de barbecue nog komen. 50 mensen
hadden zich aangemeld, maar er bleek genoeg te zijn
voor nog een paar spijtoptanten. Mensen wat was het
gezellig! We maken er geen woorden meer aan vuil, de
foto‘s zeggen genoeg.

De plantekening konden we niet meenemen, reden
waarom we die nu ook niet in het Kabinet kunnen laten
zien. Wordt vervolgd.

WATEROVERLAST
HUNEBEDPAD EN
GRONINGERSTRAAT
Wie kan zich de wateroverlast van eind februari dit jaar
nog goed herinneren? Bij in ieder geval de aanwonenden
van het Hunebedpad en de er tegenover wonende
bewoners van de Groningerstraat staat het nog op het
netvlies gegrift. De gemeente heeft toen uitgebreid
rondgekeken en heeft beloofd er op terug te komen. Dat is
gebeurd en wel op 6 september jl. Aanwonenden en
grondeigenaren zijn toen uitgenodigd voor een
bijeenkomst in het gemeentehuis. Daar werden de
resultaten van een onderzoek door een terzake deskundig
adviesbureau getoond. Dat onderzoek betrof een
modelmatige simulatie van (hele) zware regenval en waar
en in welke omvang het water dan van de es af stroomt.
Tijdens de bijeenkomst werden drie probleemgebieden
bepaald, namelijk de opstuwing van water beneden aan
de es achter de woningen van het Hunebedpad, het
ontbreken van een goede afwatering vanaf het
Hunebedpad met als gevolg met zand en water
ondergelopen tuinen aan de overkant van de
Groningerstraat en het afstromende water dat op de
Esweg komt en dan afstroomt naar het brinkje en het
restaurant op de hoek. Volgens de gemeente komt dat
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DIT IS EEN VOORBEELD VAN
EEN KOP OVER TWEE REGELS
Nulla vestibulum eleifend nulla. Suspendisse potenti.
Aliquam turpis nisi, venenatis non, accumsan nec,
imperdiet laoreet, lacus. In purus est, mattis eget,
imperdiet nec, fermentum congue, tortor. Aenean ut nibh.
Nullam hendrerit viverra dolor. Vestibulum fringilla, lectus
id viverra malesuada, enim mi adipiscing ligula, et
bibendum lacus lectus id sem. Cras risus turpis, varius ac,
feugiat id, faucibus vitae, massa. Nunc gravida nonummy
felis. Etiam suscipit, est sit amet suscipit sodales, est
neque suscipit erat, nec suscipit sem enim eget leo. In
porttitor rutrum leo. Ut eget leo.
Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida.
Phasellus purus. Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis ut,
vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl. Aliquam
erat volutpat. Integer fringilla. Duis lobortis, quam non
volutpat suscipit, magna sem consequat libero, ac
hendrerit urna ante id mi. Quisque commodo facilisis
tellus. Integer sodales lorem sed nisl. Morbi consectetuer
mauris quis odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu,
euismod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, convallis
quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin aliquam, leo
at luctus tempus, eros lectus eleifend massa, quis
sollicitudin erat magna non leo. Vestibulum vel metus.
Donec sagittis velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa
venenatis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget,
suscipit semper, congue eu, est. Quisque malesuada
volutpat enim. Vestibulum leo sem, molestie a, mattis
bibendum, feugiat facilisis, nisl. Nam scelerisque odio.
Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra.
In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.
Suspendisse auctor erat at ipsum. Aliquam vitae tortor id
massa tincidunt eleifend.
In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum enim vitae
mauris. Proin mattis eleifend pede. Sed pretium ante sit
amet elit. Quisque pede tellus, dictum eget, dapibus ac,
sodales dictum, lectus. Pellentesque mi dui, molestie sit
amet, adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas quis
magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas rhoncus. Duis
mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt
fringilla. Integer leo. Duis eget enim.
Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque

sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus
justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum,
leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui.
Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia. Suspendisse
potenti. Etiam feugiat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan porttitor
dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla
porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae eros.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet
metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat
ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

De afgelopen tijd heeft Pepijn op Beer gepast. Beer werd
al snel tot zijn favoriete knuffels gerekend. Dit zal het
afscheid niet makkelijk maken… Maar Beer heeft dan ook
veel meegemaakt en beleefd in de afgelopen tijd. Hij is
mee op vakantie geweest, hij is vele malen achter elkaar
op het sportveld geweest voor een activiteit (voetbal
Midlaren-Zuidlaren, de barbecue en het volleybal
toernooi). Maar het meest hebben Beer en Pepijn genoten
van het geweldige springkussen! Tijdens het volleybal
konden de kinderen heerlijk springen. Maar nog fijner was
het dat het springkussen de volgende dag nog steeds op
het sportveld aanwezig was. Nog meer springplezier!

KABINET

Binnenkort zijn er twee AED’s in Midlaren. Nu hangt er
een aan de Groningerstraat nr 48 en binnenkort komt er
ook nog een te hangen aan de Tolhuisweg 41. De code
van de kast aan de Groningerstraat is: 9475.
Volgend jaar wordt er weer een cursus gegeven.Datum en
tijd worden tijdig kenbaar gemaakt.

HOOIBOUW
Hooibouw aan het Hunnebedpad op een van de warmste
dagen van het jaar. Het hooi is bedoeld voor het paard en
de pony van Hugo van der Vlist Schutsweg 34. Op de foto
zijn te zien Niels Hamming die het hooi tot pakjes heeft
verwerkt, Jan Blom en op de rug Marcus Lokhorst met zijn
trouwe hond Joris. Na gedane arbeid is het goed een
praatje te maken.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc
luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum tempus,
blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.
Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis
vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed
eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis
mi. Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla
gravida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula suscipit
nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed commodo,
ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi,
in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque
fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae;

10 deelnemers uit Midlaren hebben de recente cursus met
succes doorlopen en krijgen hiervoor een certificaat en
gaan ze zich aanmelden bij HartslagNu.

Maar aan al het plezier komt een einde, Pepijn geeft Beer
door aan Amber Loeröp.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut,
tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at
augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus ipsum
vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at,
porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus
rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida
pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet consequat pede
turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

’t Midlaarder
10

BEER

IEDERE SECONDE TELT
Prettig om te ervaren dat er zich weer diverse
dorpsgenoten hebben aangemeld voor de onlangs
gehouden AED cursus.
Er kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het
is om binnen 6 minuten bij een persoon te zijn met een
hartstilstand om te beginnen met reanimeren en de AED
toe te passen zodat voorkomen kan worden dat deze
persoon overlijdt.
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ZWEMBAD MIDLAREN
Om een beeld te geven over hoe het vroeger was in
Midlaren gaan we deze keer wel erg ver terug. Het was
namelijk in 1935 dat het zwembad in Midlaren, de grootste
van Noord Nederland, geopend werd!
De aanleiding tot dit verhaal uit de geschiedenis van
Midlaren was de ontmoeting met Remy Remmelts tijdens
KeikMidlaren. Remy kwam de kunst bewonderen en we
raakten aan de praat over onze zwemvijver. Hij pochte
onmiddellijk dat hij aan het zwembad van Midlaren van
weleer zijn vakantiehuisje had. Dat wekte direct mijn

In 1934 ging Meerwijk over in andere handen en toen
ontstond het idee om een strandhotel met een zwembad
met stranden te maken. In 3 maanden tijd werd het
moerassige stuk uitgebaggerd (de bagger werd in het
Zuidlaardermeer gekieperd), zand aangevoerd en was het
zwembassin, omringd door zandstranden. een feit. De NV
Natuurbad Midlaren werd opgericht en op 9 juni 1935
vond de officiële opening plaats.
Er was een paviljoen met een toren, kleedkamers, een
eilandje met een glijtoren en heuse duikplanken! Er was
zelfs een algemeen sportleider aangetrokken en de pers
was vol lof ten tijde van de opening: “Aangezien hier in het

genoemde stranden (20.000 m groot) met badhokjes.
Het Natuurbad begon goed dat eerste jaar na de
glorieuze opening ondanks dat het grote financiële offers
had gekost. Echter na een jaar bleek het bad dicht te
slibben met zand (de eigen gestorte bagger) door
stroming uit het Zuidlaardermeer. Dit bleek een
terugkerend probleem ondanks diverse pogingen dit tegen
te gaan en was een groot debacle voor het bad.
Daarnaast bleek de tijd eigenlijk nog niet rijp voor een
dergelijk groot project wat om veel toeristen vraagt. Toen
ook nog de oorlog in 1940 uitbrak was het einde van het
Natuurbad Midlaren in zicht.
Het bassin
In 1941 werd het zwembad opgeheven en rest ons slechts
de prachtige poster van weleer…
Het terrein van het zwembad werd verkocht om er
recreatiewoningen op te zetten en zo geschiedde. Het
probleem van het dichtslibben bestaat nog steeds maar
doordat er een eilandje voor de monding is gecreëerd
(wat te zien is op de huidige foto) is dat probleem iets
minder groot. Op dit moment staan er ongeveer 20
vakantiehuizen en huisjes op het terrein wat allemaal
particulier bezit is. Remy vertoeft met veel genoegen met
zijn vrouw en familie aan de rand van het bassin in de
zomer en met hoogtijdagen. De rest van het jaar is het in
Haaksbergen ook goed toeven want permanente
bewoning is niet toegestaan.

Het voormalig natuurbad met het eilandje

Anneke Grootoonk

nieuwsgierigheid want ik wist dat die er was geweest,
sterker nog, de prachtige poster op de achterzijde prijkt
boven onze houtkachel maar waar het precies gesitueerd
was wist ik niet.

Noorden van ons land, deze gelegenheid zo groots en zo
prachtig, de enige is en haars gelijke wel niet spoedig zal
verschijnen, twijfelen we niet of het Natuurbad Midlaren
zal zijn bezoekers weten te trekken”….

Ik sprak met Remy af om dat eens van dichtbij te komen
bekijken en zo geschiedde dat ik op het terras bij zijn
zomerhuis zat, vlak achter villa Meerwijk en aan een soort
vierkant bassin met een vaartje naar het voormalig
zwembad en het Zuidlaardermeer. Het bassin was
destijds bedoeld voor de boten waarmee de mensen van
heinde en verre kwamen om te komen zwemmen in dat
glorieuze zwembad. Maar wat is daar dan toch mee
gebeurd?

Een saillant detail was dat er ook een zwembadje bij
Paviljoen Meerzicht was (van de Zuidlaarder VVV) en
deze hebben direct grond aangekocht van de Midlaarder
marke en ook een zandstrandje aangelegd. Daar kon je
zwemmen voor een kwartje en op dinsdag en zaterdag
was het gratis voor onvermogenden.

Gelukkig heeft Remy op een van zijn boekenstruintochten
een boek over de buitenplaatsen van Midlaren
bemachtigd waar de geschiedenis van het zwembad ook
in staat.

Het Natuurbad in Midlaren was echter van heel andere
allooi. Het richtte zich op een breder publiek en bracht
reclamefolders uit waarin het bad als Neerlands mooiste
uitgaansoord werd gepresenteerd. Er was niet alleen het
zwembad tussen burgt Meerwijk en het Zuidlaardermeer,
er was ook een mooie rozentuin waar je kon wandelen,
een jachthaven, een parkeerplaats voor 1000 auto’s en
ontelbare fietsen, een hertenkamp en natuurlijk de al
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(bron: De buitenplaatsen Meerlust Bloemert Meerwijk,
H.M. Lunsing)

In mĳn fantasie is dit een relikwie uit die tĳd
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VOLLEYBALTOERNOOI
10 SEPTEMBER 2022
Eindelijk was het weer zover!
Na maandenlange voorbereiding (lees: het
bijelkaarschrapen van de teams) konden we weer gaan
strijden om de felbegeerde bokaal. Met Achteroet hadden
we dit jaar een team dat volledig uit bewoners van
Achteroet bestond (al moesten we nog wel wat mensen
terughalen die waren ingelijfd door Tolhuisweg 2) en dat is
best uniek als je de bezetting van de andere teams
bekijkt! Toch veel deelname van ‘vriendinnetje of vriendje
van’, familieleden en andere aanverwanten. En dat is ook
superleuk want nu hadden we weer 6 volwaardige teams!
Over de resultaten van Achteroet zal ik het niet hebben
maar één ding wil ik toch even genoemd hebben: aan
Menthe lag het zeker niet dat we laatste werden. Helaas
staat hij niet op de teamfoto maar het is jong ventje die
wellicht de kleinste was van het hele deelnemersveld
maar het grootste talent had. Wat een gemak waarmee hij
de bal opsloeg, doorspeelde en over het net werkte!!
Chapeau! Op de vraag of hij op volleybal zit antwoordt hij
volmondig, nee, ben je gek, op korfbal natuurlijk!!
Nou ja, wij hebben m direct maar gecontracteerd voor de
komende jaren, maken we nog eens kans om wat
hogerop te komen!
Rest mij nog te zeggen dat de foto’s het verhaal verder
vertellen èn de sportveldcommissie te bedanken voor het
wederom geslaagde toernooi!!
Anneke Grootoonk
Achteroet
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DE COLUMN VAN ROOS
Botsing
Eindelijk is het herfst. Het favoriete seizoen van Iteke. Het
is ruim anderhalf jaar geleden dat ze overleed, en met
verbazing kijk ik naar hoe onze wereld in die periode
veranderd is. Corona, toentertijd alles bepalend voor ons
dagelijks doen en laten, is in de beleving van velen een
variant op de griep geworden. We zijn in oorlog met
Rusland, misschien niet formeel, maar wel feitelijk. Als
gevolg daarvan zijn de energiekosten pakweg
vervijfvoudigd. Voedselprijzen stijgen en dragen bij aan
een wereldwijde toename van vluchtelingen. In bepaalde
sectoren maken bedrijven ongekende oorlogswinsten. De
inflatie is opgelopen naar 17 %. De vakbeweging
overweegt looneisen waarvan zelfs Herman Bode zou
gaan stotteren. (Als je van pakweg ná 1970 bent, dan
zoek je maar even op wie dat ook alweer was…)
Een van de gevolgen van de hoge energieprijzen is
natuurlijk dat het mensen dwingt om na te denken over
energiebesparing. Prima als je het beziet uit oogpunt van
klimaatverandering, maar voor veel mensen wel een
aanslag op hun huishoudboekje. Zo ongeveer iedereen in
mijn omgeving zoekt mogelijkheden om het
energieverbruik terug te dringen. Dat vraagt vaak
aanzienlijke investeringen die hoofdzakelijk voor rekening
van de individuele huiseigenaar zelf zullen komen. Nu
verkeren veel Midlaarders in de gelukkige omstandigheid
dat ze goed in staat zijn die maatregelen te bekostigen. Zo
zijn er de afgelopen paar weken in het dorp zeker drie
bronboringen voor aansluiting op een warmtepomp
gerealiseerd.
Omdat de huizen in Midlaren onderling zo verschillend zijn
is maatwerk noodzakelijk als je je huis wilt verduurzamen.
Dat betekent voor iedere woning een gerichte oplossing,
passend bij je portemonnee.
Naar aanleiding van de column in het afgelopen Kabinet
heeft een aantal mensen aangegeven wel mee te willen
doen in een werkgroepje over de energietransitie. Ook
Vereniging Dorpsbelangen pakt de handschoen op en wil
deelnemen aan het werkgroepje.

LABYRINT: SCHOOL VOOR

DIT IS EEN VOORBEELD VAN

INSPIREREND VOORTGEZET

EEN KOP OVER TWEE REGELS

ONDERWIJS IN NOORDLAREN

Nulla vestibulum eleifend nulla. Suspendisse potenti.
Aliquam turpis nisi, venenatis non, accumsan nec,
imperdiet laoreet, lacus. In purus est, mattis eget,
imperdiet nec, fermentum congue, tortor. Aenean ut nibh.
Nullam hendrerit viverra dolor. Vestibulum fringilla, lectus
id viverra malesuada, enim mi adipiscing ligula, et
bibendum lacus lectus id sem. Cras risus turpis, varius ac,
feugiat id, faucibus vitae, massa. Nunc gravida nonummy
felis. Etiam suscipit, est sit amet suscipit sodales, est
neque suscipit erat, nec suscipit sem enim eget leo. In
porttitor rutrum leo. Ut eget leo.

Ja, je leest het goed, er is weer een school in Noordlaren!
Nadat de lagere school een aantal jaren geleden uit de
Rieshoek in Noordlaren is verdwenen is er sinds 1
september een kleinschalige school voor voortgezet
onderwijs gestart in de Hoeksteen in Noordlaren
(tegenover de kerk).
De opzet van de school is dat de leerlingen leren vanuit
hun eigen interesses en op een manier die bij hen past.
Vier dagen per week begeleiden coaches, vakdocenten
en anderen de leerlingen bij hun leerreis. Sommigen
verdiepen zich in projecten als: ‘het maken van een film
over de geschiedenis van Noordlaren’, anderen bereiden
zich voor op hun havo of vwo-examen.
Er zijn wel plaatsingsvoorwaarden, zo is te lezen op de
web-site: ‘In het Labyrint is het van belang dat elke leerling
in staat is om zelfstandig, maar ook samen met anderen
te kunnen werken. Het is belangrijk dat de leerling kan
functioneren en participeren binnen een groep’. Daarnaast
wordt er een ouderbijdrage gevraagd want het is een
particuliere school dus zonder subsidie van de overheid.
Dat is een bewuste keuze zodat ze niet zijn gebonden aan
regels van de overheid.
Ze zijn in september gestart met één groep van achttien
leerlingen in de leeftijd van elf tot achttien jaar. Ze zijn nog
op zoek naar een geschikte locatie in de omgeving van
Glimmen omdat ze willen uitgroeien naar 4 groepen.
Daarnaast werken ze samen met de Buitenbasis. Deze
kleinschalige basisschool staat op het bosrijke terrein van
Coöperatie de Buitenschool U.A. waar vanaf eind 2022
naast de school een biologisch restaurant, pluktuin,
moestuin, dierenweide en inspirerende trainings-en
vergaderruimtes gerealiseerd gaan worden.
Als je als vrijwilliger wilt bijdragen aan bijvoorbeeld een
project of als je meer informatie wilt, kijk dan op:
www.labyrint-vo.nl.

Eind oktober komen we voor het eerst bijeen.
Wordt vervolgd.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida.
Phasellus purus. Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis ut,
vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl. Aliquam
erat volutpat. Integer fringilla. Duis lobortis, quam non
volutpat suscipit, magna sem consequat libero, ac
hendrerit urna ante id mi. Quisque commodo facilisis
tellus. Integer sodales lorem sed nisl. Morbi consectetuer
mauris quis odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu,
euismod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, convallis
quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin aliquam, leo
at luctus tempus, eros lectus eleifend massa, quis
sollicitudin erat magna non leo. Vestibulum vel metus.
Donec sagittis velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa
venenatis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget,
suscipit semper, congue eu, est. Quisque malesuada
volutpat enim. Vestibulum leo sem, molestie a, mattis
bibendum, feugiat facilisis, nisl. Nam scelerisque odio.
Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra.
In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.
Suspendisse auctor erat at ipsum. Aliquam vitae tortor id
massa tincidunt eleifend.
In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum enim vitae
mauris. Proin mattis eleifend pede. Sed pretium ante sit
amet elit. Quisque pede tellus, dictum eget, dapibus ac,
sodales dictum, lectus. Pellentesque mi dui, molestie sit
amet, adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas quis
magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas rhoncus. Duis
mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt
fringilla. Integer leo. Duis eget enim.
Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque
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sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus
justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum,
leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui.
Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia. Suspendisse
potenti. Etiam feugiat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan porttitor
dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla
porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae eros.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet
metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat
ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.
Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut,
tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at
augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus ipsum
vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at,
porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus
rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida
pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet consequat pede
turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc
luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum tempus,
blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.
Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis
vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed
eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis
mi. Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla
gravida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula suscipit
nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed commodo,
ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi,
in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque
fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae;
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