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Beste Lezer,
 
De spits is eraf. Het jaar 2020 is begonnen met een geslaagd
'kloksmeren' nieuwjaarsnacht bij de kerk en een nieuwjaars-
borrel in het dorpshuis. Gevolgd door de traditionele
Nieuwjaarsreceptie op 11 januari, waarvan een foto impres-
sie in de krant. 
Noordlaren maakt zich weer op voor een actief jaar. Daar-
van laten we in een serie interviews van de Noordlaarder
clubs zien wat er achter de schermen allemaal te doen is
en waar misschien uw belangstelling ligt. Belangrijk daarbij
is ook de geplande dorpsagenda. 
 
Eerste realisatie ook van dorpswensen uit het DOP 2019.
Kortom we streven naar een "schier", gezellig en muzikaal
2020.
 
De Redactie
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Interviewronde Noordlaarder clubs en
verenigingen -1
door Mike Snijder
 
 Er zijn nogal wat clubs en verenigingen in Noordlaren.

Sommigen bestaan al erg lang en anderen zijn nog maar
onlangs opgericht of verkeren nog in oprichting. Ook zijn
er in de loop der jaren een aantal uit Noordlaren verdwe-
nen.

Er zijn nogal wat inwoners in Noordlaren. Sommigen
wonen er al erg lang en anderen zijn er nog maar onlangs
komen wonen of zitten nog in de verbouwing/verhuizing.
Ook zijn er in de loop der jaren een aantal uit Noordlaren
verdwenen.

Daarom doen we een rondje langs alle clubs en verenigin-
gen in Noordlaren.
 
De 1e vereniging waar we mee spreken is natuurlijk Vere-
niging Dorpsbelangen (VDB).
 
Op een mooie dag in het nieuwe jaar heb ik een afspraak
met Aldert Jan van Dijk (voorzitter en docent) en Jaap
Koolhaas (penningmeester en gepensioneerd weten-
schapper) van de Vereniging Dorpsbelangen (VDB). Op
mijn vraag wat de VDB nou eigenlijk voor een club is, ant-
woordt Aldert Jan dat hij dezelfde vraag had toen hij amper
1 jaar geleden als voorzitter gevraagd werd.
 
Wat voor club is VDB?
Volgens de statuten is de Vereniging Dorpsbelangen op-
gericht op 6 sept 1983 door Antje Koning, Anneke Meiering
en de heren Laurens en Lamberts, met als doel de belangen
als dorpsgemeenschap behartigen in de ruimste zin des
woords.
 
We zijn inmiddels in 2020 aanbeland en Martinus Tuik en
anderen hebben plaats gemaakt voor nieuwe bestuursle-
den. Naast Aldert Jan en Jaap zijn dat Luci Otten (secreta-
ris en gemeentelijk ambtenaar) en Luuk Hoenderken (boer).
Lia Moes (verpleegkundige) draait al wat langer mee in het
bestuur. Al met al een mooie mix uit de Noordlaarder sa-
menleving.
 
Niet alleen de samenstelling, ook de rol van dorpsbelangen
is aan verandering onderhevig. Het (nieuwe) bestuur ziet
zich als taak om dorpsbelangen als het ware opnieuw uit
te vinden, te herijken. Een proces wat bij meer dorpsbelan-
genverenigingen plaatsvindt en waarbij de Vereniging
Groninger Dorpen het bestuur heeft bijgestaan.
 
Om te beginnen heeft VDB op een avond, waarop ook het
DOP (Dorps Ontwikkelings Plan (zie hiervoor de website)
werd gepresenteerd, de inwoners van Noordlaren voorge-
legd welke rol VDB zou kunnen vervullen. Uit de keuzes 1.
Representatief, 2. Adviserend, 3. Verbindend, en 4. Active-
rend, zijn op deze avond met name de keuzes 1. en 3.  naar
voren gekomen. Dus Representatief en Verbindend, pre-
cies wat de VDB zelf ook al in gedachten had.

 
Ook op de door VDB georganiseerde bijeenkomst voor alle
Noordlaarder verenigingen kwam dit naar voren. Op deze
avond is door de verenigingen en clubs afgesproken om
een dorpsagenda op te stellen om de verschillende activi-
teiten op elkaar af te kunnen stemmen. In de praktijk blijkt,
ondanks dat de agenda er inmiddels is, dat dit nog wel de
nodige voeten in aarde heeft. Duidelijk is dat dit de binding
wel kan versterken.
 
Doordat het organisatieleven in Noordlaren plat georgani-
seerd is, dus niet hiërarchisch, vallen de verenigingen niet
onder Dorpsbelangen.  Er zal dus meer afgestemd moeten
worden. Zo’n agenda op de site kan daarbij een mooi
hulpmiddel zijn. Zij vinden overigens dat Noordlaren best
trots op z’n site mag zijn. Die ziet er goed uit. Kijk, dat horen
wij nu graag.
 
De bijeenkomst voor verenigingen wordt jaarlijks in oktober
gehouden, waarbij de agenda door de verenigingen zelf
wordt bepaald.  Alleen al dat ze met elkaar in gesprek zijn,
overleggen en uit wisselen waar ze tegenaan lopen, is al
dikke winst. VDB denkt eraan om voor te stellen om de
volgende keer een spreker over fondsen werven uit te no-
digen.
 
Ook willen ze de jaarlijkse jaarvergadering leuker en gezel-
liger maken en kijken hoe er meer dynamiek in kan komen.
Ook omdat het niet meer noodzakelijk is dat iedere vereni-
ging z’n verhaal doet. Dat kan immers op de bijeenkomst
voor verenigingen.
 
Er is, betogen Aldert Jan en Jaap, ook meer dynamiek in
het dorp ontstaan door het opgaan in de gemeente Gronin-
gen, de aankoop en invulling van de Rieshoek en de ver-
anderende rol van het dorpshuis. Niet alleen VDB is zich
aan het heroriënteren, maar ook de genoemde clubs en
andere verenigingen.
 
Representatief
Van oudsher is VDB al de spil tussen bewoners en gemeen-
te. De gemeente kan natuurlijk niet met iedere club afzon-
derlijk overleggen. Dat gaat dus via de VDB.
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Of de overgang van Haren naar de gemeente Groningen
niet een grotere afstand heeft geschapen, ook in de zin van
toegankelijkheid? In tegendeel vinden zij. Het is juist dui-
delijker waar je moet zijn, ze zijn beter toegankelijk, ze
komen langs en zoeken voor je zaken uit (bijv. onderhoud).
Het gebiedsteam is in het oude gemeentehuis in Haren
gehuisvest en met de gebiedscoördinator Marian Boelema
vindt 2 x per jaar overleg plaats en tussendoor zijn ze
makkelijk te benaderen. Ook vindt overleg plaats met Sjoerd
Wagenaar, de manager afdeling “Onderhoud” en worden
diverse acties ondernomen. Deze gemeente luistert en doet
er wat mee. De jaarlijkse dorpsschouw om te zien wat er in
het dorp mankeert, blijft bestaan.
 
Niet iedereen heeft door waar VDB voor staat
De VDB is er dus niet voor burenruzies e.d. Geluiden over
losliggende stoeptegels, over dat er best minder gemaaid
kan worden aan de Zuidlaarderweg of dat het onkruid vrij
maken van de schelpenpaden veel efficiënter kan, zijn
welkom en worden in het overleg met de gemeente mee-
genomen.
 
Voor niet brandende lantaarnpalen of scheefstaande ver-
keersborden etc. kunnen mensen zelf naar de website van
de gemeente Groningen, waar je dat kunt aangeven. De
VDB hoeft dat niet per se te weten.
 
Wat gebeurt er nou eigenlijk met het DOP?
Ook zo’n verbindend element vormt het DOP. Het overkoe-
pelend plan, waar veel dorpsbewoners aan meegewerkt
hebben. Het DOP geeft richting, sommige zaken worden
direct gerealiseerd, anderen zijn veel later aan de beurt.
Veel punten uit het DOP zijn op de bewonersavond bespro-
ken. Zo heeft VDB de gemeente een prioriteitenlijst voor-
gelegd. Feit blijft dat ambtelijke molens langzaam malen.
 
Hoe maken jullie zichtbaar wat jullie doen?
Ze zijn van plan om meer (dan het oude bestuur) via de
dorpskrant te communiceren. De vorige dorpskrant was
daar al een voorbeeld van. Blijft wel dat mensen het wel
moeten lezen. Om een concreet punt te noemen: het
fietspad naar Groningen (door Appelbergen), wat door veel
scholieren wordt gebruikt, is te smal. Vooral gezien de
toename van E-bikes, bredere fietsen met bakken, meer
toerisme en de noodzaak om meer te gaan bewegen.  VDB
heeft dit aan de gemeente voorgelegd.
 
Neveneffect hiervan is dat er binnenkort een verkeersdes-
kundige komt kijken naar de situatie rond de toegangswe-
gen van ons dorp. Ook dit kost tijd en er moet ook geld voor
zijn. De bestuursvergaderingen van VDB zijn niet openbaar.
Wel worden er regelmatig mensen uitgenodigd (Ver. Gro-
ninger Dorpen, de gemeente, de dorpskrant)

 
Verbindend
VDB wil ook een verbindend element zijn in het dorp. Zo
kan VDB meedenken om eventuele problemen tussen
belangen bij verenigingen of clubs op te lossen of bijdragen
aan een nauwere samenwerking. VDB heeft bijvoorbeeld
al eens gezamenlijk gesproken met enkele bestuursleden
van de Hoeksteen en de Rieshoek. En dat zal vast blijven
gebeuren als daar behoefte aan is.
 
In het algemeen is het zo dat het VDB een vereniging is
met mandaat van de leden en dat zijn de dorpsbewoners.
Zij bepalen in feite grotendeels wat het bestuur doet: “het
bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de
Algemene Ledenvergadering en is voor haar beleid verant-
woording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergade-
ring.” (art.5h uit de statuten van Dorpsbelangen) Dat is
mede de reden dat VDB geen specifiek belang vertegen-
woordigt of nastreeft; VDB is er voor alle dorpsbewoners
en voor de belangen van de dorpsgemeenschap als geheel
(art. 2a uit dezelfde statuten).
 
Zij zijn er bijzonder duidelijk over dat VDB zelf geen partij
kiest en zich politiek neutraal op stelt.
Het is en blijft een vereniging, dus met mandaat van leden,
de dorpsbewoners. Daarom vinden ze het ook zo belangrijk
dat er zoveel mogelijk Noordlaarders lid zijn van VDB. Hoe
meer leden hoe beter ze het dorp (richting gemeente)
kunnen vertegenwoordigen. Met 250 leden/huishoudens
zijn de Noordlaarders overigens goed vertegenwoordigd,
maar natuurlijk mogen dat er meer zijn. Het lidmaatschap
kost slechts 12,50 per jaar en de dorpskrant krijg je dan
thuisbezorgd.
 
Contact kan via het emailadres en iedereen kan de afzon-
derlijk bestuursleden aanspreken (zie onze dorpswebsite
onder “Stichtingen en Verenigingen” voor de contactgege-
vens).
 
De jaarvergadering vindt plaats op 8 april 2020, om 20.00
uur in de Hoeksteen. U bent allen van harte welkom.
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Tijd van komen...
 
Wil je je even voorstellen?
Wij zijn Fredric en Evelyne Geijtenbeek en we hebben twee
dochters. Marin van bijna 4 en Amber is 2 jaar oud. We
verwachten in april een derde kindje.
 
Wat doe je in het dagelijks leven?
Evelyne: “Ik werk als zelfstandig vertaler van Engels naar
Nederlands en corrector vanuit huis.” Fredric: “Ik ben
leerkracht in het basisonderwijs en geef les aan kinderen
in groep 6. Daarnaast ben ik lid van Provinciale Staten van
Groningen namens de ChristenUnie.”
 
Waar woon je?
We wonen aan de Achter de Hoven 8. Dat is het kleine
boerderijtje op de hoek van de Noorderstraat.
 
Sinds wanneer woon je in Noordlaren?
We wonen hier sinds september.
 
Waar woonde je hiervoor?
Hiervoor woonden we in een klein maar prachtig schippers-
woninkje in de Oosterpoortwijk in Groningen.
 

Managers & Adviseurs
in Gebieds- en Projectontwikkeling

Noordlaren, Amsterdam, Amersfoort, Austerlitz

prak@cooperfeldman.nl www.cooperfeldman.nl

06 388 211 62

Wat was je belangrijkste reden om naar Noordlaren te
verhuizen?
We waren op zoek naar een huis met meer ruimte in en om
het huis. Maar we wilden liever geen afscheid nemen van
een huis met stijl en de nabijheid van voorzieningen. Toen
hadden winkels en de kerk om de hoek maar moesten we
op stap voor ruimte en natuur. Voor het bos of de ijsbaan
gingen we altijd al naar Noordlaren. Nu we hier wonen
hebben we het bos, het Zuidlaardermeer en de ijsbaan om
de hoek en zijn de winkels wat verder.
 
Hoe is de ‘inburgeringsperiode’ verlopen?
Dat gaat goed! Dankzij de kinderen hadden we snel contact
met de buren en andere gezinnen bij de kinderopvang en
er zijn veel mogelijkheden om ook de rest van het dorp te
leren kennen. Bijvoorbeeld bij de dorpsborrels of via de
dorpskrant.
 
Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven storten?
Storten is misschien een wat groot woord, maar we vinden
het fijn dat er veel in het dorp georganiseerd wordt en ook
leuk om daaraan mee te doen.
 
Heb je al een favoriete plek in Noordlaren?
Het bos, maar we hebben nu alleen de herfst hier meege-
maakt. We houden van schaatsen dus als het even goed
gaat vriezen is de ijsbaan straks onze favoriete plek.
 
Wil je verder nog iets kwijt?
We hopen nog veel dorpsgenoten te leren kennen en te
genieten van en bij te dragen aan al het mooie dat Noord-
laren te bieden heeft!
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Een gewone winterdag bij Kinderop-
vang Oki
 
Het is iets voor 7…
De lichten gaan aan, de stoelen worden van de tafel ge-
haald. De verwarming gaat aan en de groep wordt verder
speelklaar gemaakt voor de Oki kinderen. Oh ja, niet ver-
geten het brood moet nog uit de vriezer worden gehaald.
Ook even in de agenda kijken wie er komen vandaag dan
kunnen de namen op het bord worden geschreven. Van-
daag is er een jarige dus dan moeten er natuurlijk slingers
worden opgehangen. De muts ligt al klaar deze keer 1 van
spiderman. Om half 8 komen de eerste kinderen binnen.
Goedemorgen hoe gaat het met jullie? Och wat heb je een
mooie knuffel mee. Papa of mama geven nog wat informa-
tie over hoe bv de nacht is gegaan of wanneer de laatste
voeding is geweest (bij de baby’s) Dan is het tijd om te gaan
zwaaien, de stoel staat al klaar bij het raam. Daag tot
vanmiddag! Ik wil niet zwaaien hoor, spelen! En ook dat is
goed. Ik ben jarig vandaag! Gefeliciteerd jongen 3 jaar al-
weer wauw wat een mooie dino heb je gekregen en wat heb
je voor lekkers meegenomen? Als iedereen er is wordt er
gezellig op de groep gespeeld, kopjes koffie worden er
gemaakt, ijsjes uitgedeeld, een treinspoor gebouwd etc.
Voor het fruit eten gaan we nog even naar de gele vloer (de
gymzaal) waar we dansen op muziek met gezellige kleine
lampjes aan. Disco!
 
Om half 10 is het tijd voor fruit, vandaag iets minder want
we hebben een jarige. Het fruit gaat snel op vandaag want
er komt een traktatie aan! De muts gaat op en de jarige
staat vol trots op de stoel. We zingen lang zal hij leven en
er is er 1 jarig. Hoera!!  Na het zingen wordt er getrakteerd,
deze keer zelfgebakken cakejes, lekker hoor. Hoe gaan we
het vandaag doen, werken in de kinderopvang is veel
overleggen en schakelen. Doen we een activiteit met de
hele groep, splitsen we vandaag of gaan we eerst naar
buiten. Vandaag doen we eerst een activiteit met de groet
kinderen en dan met de kleintjes. Elk kind krijgt een
sneeuwmannen hoofd op papier (klinkt een beetje gek maar
het loop goed af hoor) een dot scheerschuim en smeren
maar. Zo wordt de sneeuwman compleet en is het ook nog
eens een leuke belevenis!
 
Na de activiteit nog even lekker naar buiten, oh de dieren
moeten nog eten! Mag ik mee, mag ik mee?? Vandaag
gaan er 2 kinderen mee om te helpen, soms de hele groep
maar dat is niet altijd even praktisch. Er wordt een verdeling
gemaakt, geef jij de kipjes eten dan doe ik de konijnen, ok!
 
De tijd gaat weer snel, half 12 tijd om te eten. Je kunt wel
stellen dat de drukte van een gemiddelde Zuidlaardermarkt 
niks is vergeleken met een normale Oki maaltijd. Ik heb het
op mag ik nog een broodje? Ik ook? Mag ik melk? Ik heb
het op, mag ik een cracker? Ik wil een cracker met kaas.

Oeps een beker valt om, geeft niks kan gebeuren. Intussen
krijgt een van de baby’s de fles en valt een van de kleintjes
bijna in slaap aan tafel. Het is wel een gezellige drukte, er
worden allerlei belevenissen uitgewisseld en we genieten
van ons eten. Als we klaar zijn verdelen de leidsters de
taken, wie maakt schoon, wie gaat de kinderen klaarmaken
voor het slapen en wie doet de afwas. Een knuffel hier, een
speentje daar, slaapzak en dan lekker slapen. Eerst nog
even kletsen natuurlijk dat hoort erbij in bed 
 
Voor de leidsters een soort rustmoment, maar ook tijd om
de kinderen die wel wakker zijn wat extra aandacht te geven.
Verder bv een activiteit voorbereiden, een observatie invul-
len of bv de boodschappenlijst te maken voor de volgende
week. Tussen half 3 en 3 is meestal iedereen wakker. Tijd
om de kinderen aan te kleden oei ik mis een sok, oh welke
broek had jij ook alweer aan? Oh ja, is ook zo die was nat
en ligt op de verwarming. We eten en drinken wat aan tafel
en spelen vandaag verder op de gele vloer. Er wordt druk
gefietst, gerend en met de skippyballen gerold. Aan het
einde van de middag drinken we nog wat en eten we een
cracker. Dat gaat er wel in na een drukke Oki dag. Vanaf 5
uur komen de eerste ouders, ja hoor lieverd jou mama komt
ook zo! Wanneer komt mijn mama dan? Doe anders je je
schoenen alvast aan. De kinderen vertellen vol trots wat ze
vandaag gedaan hebben. Niet iedereen sommigen zijn
gewoon moe van de dag, dat mag ook.
 
Tot morgen!
 
Een verslagje van een normale doordeweekse Oki dag, er
gebeurt veel en elke dag is weer anders! Namens het Oki
team, Annemarieke Verspuij, pedagogisch medewerker
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De avonturen van Eva en Beer
 
Eva staat extra vroeg op vanmorgen. Vandaag is het de
verjaardag van Beer. Een gekke naam eigenlijk, Beer, want
Beer is eigenlijk een hond. Maar omdat hij zo groot is en
zoveel haar heeft lijkt hij net een beer. Vandaar zijn naam.
 
Beer en Eva zijn beste vriendjes. Samen beleven ze veel
avonturen. En…ze worden altijd vies. Niet expres natuurlijk.
Ze doen altijd heel voorzichtig en kunnen er bijna nooit iets
aan doen.
 
Vandaag is het de verjaardag van Beer. Hij wordt 4 jaar en
daarom heeft mama taart gekocht. Slagroomtaart met ha-
gelslag, aardbeienjam, chocospikkels en vier gekleurde
kaarsjes. Dat lust hij wel!
 
Eva rent naar beneden in haar pyjama. Haar haar zit nog
helemaal in de war en ze heeft in haar vlugheid twee ver-
schillende sokken aangetrokken. Een rode met stippen en
een gele met hartjes.
 
Beer staat al te kwispelen bij de keukentafel waar mama
de lekkere taart heeft neergezet. Maar eerst moeten we
zingen! roept Eva. En dan moet Beer op de stoel staan!
Beer klimt op de stoel en papa, mama en Eva zingen uit
volle borst: Lang zal Beer leven, Lang zal Beer leven in de
gloooriiaa. Hier Hiep! H…
 
O Nee! Beer kwispelt zo blij met zijn staart dat hij niet door
heeft dat hij in de taart zat te zwiepen. Alles zit onder de
taart! De muur, de koelkast, de tafel, de stoelen, en
ook…papa!

Door Marijn Pietersen

Kerstavond Vrouwen van Nu
door Ida Kroeze
 
Op woensdag 18 december vierden Vrouwen van Nu, af-
deling Noordlaren, een gezellig Kerstavond. Bijna alle leden
aanwezig. Natuurlijk was er iets lekkers te eten en te drin-
ken. Namens ons allen, hartelijk dank aan alle vrijwilligers
die op dit moment de Hoeksteen op de been houden en
spoedig herstel en een (kerst)groet voor Andrea.
 
Tussendoor speelden we een gevarieerde quiz, door een
paar leden in elkaar gezet. Concrete vragen, grapjes,
exotisch fruit herkennen, ruiken aan potjes met kruiden. En
ook maakten we elfjes. Een elfje is een dichtvorm die be-
staat uit ELF woorden. Hierbij een aantal elfjes die we o
Kerstavond hebben gemaakt.

Samen
Er zijn
Gezellig aan tafel
Smullen van het kerstdiner
Genieten

Waarom
Gaan wij
Niet eens vaker
Om de tafel zitten
Fantaseren

Winter
Schaatsen op
Het mooie Zuidlaardermeer
Morgen gaat het vriezen
Heerlijk

Kerst
Een boom
Kaarsen, ballen, slingers
Gezellig bijelkaar lekker eten
Vrede

Noordlaren
Mijn dorp
Kerk, dorpshuis, molen
Polder, Meer, Rieshoek, Lanteern
THUIS!
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Inloopochtend archeologie met prof.
Henny Groenendijk
door Dick Vos
 
Elke eerste dinsdagochtend van de maand heeft de Pro-
testantse Gemeente Noordlaren-Glimmen 'inloopochtend',
waarbij het gaat om ontmoeting rond een thema.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom in de Trefpuntkerk in
Glimmen, rond 10.30 uur vertelt een bijzondere gast iets
over een bijzonder onderwerp. Dan wel de gast, dan wel
het onderwerp, heeft iets met Glimmenof Noordlaren te
maken.

Op dinsdag 4 februari komt de in Noordlaren woonachtige
prof. Henny Groenendijk, emeritus hoogleraar archeologie
en maatschappij, het een en ander vertellen over archeo-
logische ontdekkingen in de omgeving van de Bartho-
lomeuskerk in Noordlaren. Ook wie niet direct bij de kerk
betrokken is, is uiteraard van harte welkom.

Als altijd staat in de hal van de Trefpuntkerk – Nieuwe
Schoolweg 5 – een krat waarin ieder houdbare producten
voor de Voedselbank kan doneren. Doorgaand is er be-
hoefte aan (houdbaar) broodbeleg, rijst en pasta's, gecon-
serveerde groenten en badkamerartikelen. Alles binnen de
houdbaarheidsdata uiteraard.

Kap en herplant bomen langs het
fietspad tussen Noordlaren en Onnen
Nieuws van de gemeente gebiedsteam Haren door Sjoerd
Wagenaar (stadsbeheer) en Hillegonda de Vries (commu-
nicatie medewerker) 
 
“Uit een onderzoek van boomverzorgingsbedrijf Arbor
Noord Nederland BV  in opdracht van de gemeente, komt
naar voren dat 12 bomen tijdens werkzaamheden aan het
fietspad langs de doorgaande weg tussen Onnen en
Noordlaren zijn beschadigd. De zogenaamde steunwortels
zijn beschadigd. Deze wortels zijn essentieel voor de
bomen. Door de beschadiging is er sprake van instabiliteit.
12 bomen moeten helaas worden gekapt. De gemeente
heeft een plan gemaakt voor de kap, maar vooral ook voor
de herplant van nieuwe bomen. In overleg met dorpsbelan-
gen van Noordlaren én Onnen gaat de gemeente de ko-
mende periode de werkzaamheden uitvoeren”

Een oproep van de molenaar
Wie wil zich inzetten voor het behoud van onze prachtige
korenmolen "de korenschoof"? Onze molenaar Cor
Kosmeier zou graag zien, dat bij de molen een of een
aantal vrijwilligers zich aansluit. Naast een volledige
opleiding tot molenaar bestaat er nu ook een korte cursus
molengids. Cor gaat een stapje terug doen, na jaren vol
passie op de woensdagmiddag.  Voor meer info, kom
langs! Namens Cor, Luuk hoenderken
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Aanvragen Leefbaarheidsfonds
Noordlaren december 2019
Tweede AED in Noordlaren (Vogelzangsteeg); egaliseren
en inzaai speel-/ sportveld SBS; uitbreiding jeu-de-boules--
baan voor Jeu-de-boules-club; hondenpoepzakjes op 3
plekken; pinautomaat voor De Hoeksteen
 
Door Aldert Jan van Dijk

Na meerdere oproepen in de dorpskrant en op de website
van Noordlaren om aanvragen in te dienen voor het Leef-
baarheidsfonds zijn er ongeveer tien onderbouwde aanvra-
gen ingediend. De deadline voor het indienen van de
aanvragen was 1 december 2019. In de bestuursvergade-
ring van Dorpsbelangen op 11 december 2019 zijn alle
aanvragen met belangstelling bekeken en kritisch doorge-
nomen. Het totaal aangevraagde budget oversteeg met
enkele duizenden euro’s de inhoud van de Leefbaarheids-
kas. Het bestuur van Dorpsbelangen bedankt iedereen voor
alle ingediende voorstellen. Helaas kan niet elk voorstel
worden gehonoreerd. Er moest daadwerkelijk een keuze
worden gemaakt. De keuze wordt bepaald door de uit-
gangspunten die de (oude) gemeente stelt aan de beste-
ding van de initiatieven.
 
Uit het document ‘Dorpsbudgetten leefbaarheid’ komen de
volgende 3 criteria naar voren bij het beoordelen van de
aanvragen. Subsidie is bedoeld om besteed te worden aan
initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid
in/ van hun directe omgeving en/ of bijdragen aan de soci-
ale samenhang. Is het “een gezamenlijk initiatief”? Heeft
het initiatief “een zekere duurzaamheid”? Andere criteria
die een rol (kunnen) spelen, zijn: Heeft het initiatief “een
zekere urgentie”?  "In hoeverre is het mogelijk, wenselijk of
noodzakelijk af te wijken van het aangevraagde bedrag?"
Sommige voorstellen voldoen niet (volledig) aan de eerste
drie genoemde criteria. Bovendien hebben deze voorstellen
soms ook een combinatie van de volgende punten:
 
Ze hebben enigszins een los karakter van de ideeën; en/
of het is niet geheel duidelijk wie nu het initiatief neemt; en/
of de onderbouwing van het voorstel is niet geheel helder.
Ook de relatief beperkte kasinhoud van het Leefbaarheids-
fonds speelt bij dit alles een rol.
 
De voorstellen die unaniem zijn gehonoreerd staan in het
volgende overzicht:
Vogelzangsteeg – AED (incl. kast)                   € 1.800,=
Jeu-de-boules – uitbreiding                              €    332,02
Hondenpoepzakjes – voor 3 plekken               €    550,=
Speel-/ sportveld – achter de Rieshoek           € 2.292,=
De Hoeksteen – pinautomaat                          €    270,=

“Zingen voor je Leven” 
Koor Nova Zembla uit Haren treedt op, op Wereldkan-

kerdag 4 februari
 
Dinsdag 4 februari is het WERELDKANKERDAG. Ieder
jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact
van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het be-
wustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, de-
tectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het
belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met
kanker - én voor hun naasten of nabestaanden – te onder-
strepen.
Kanker is een ziekte die je sterk emotioneel raakt. Door de
diagnose verandert het hele levensperspectief. Zowel bij
jezelf als bij de mensen om je heen. Naast de fysieke be-
handeling vergt dit verwerkingsproces veel energie en inzet.
Zingen blijkt voor veel mensen een fijne en goede manier
om de intense emoties rondom kanker te uiten en te ver-
werken. Dit kan bij Koor Nova Zembla in Haren, een lotge-
noten koor met ruim twintig leden uit heel Groningen en
Drenthe die allemaal met kanker te maken hebben (gehad)
als patiënt, nabestaande, familielid of vriend(-in). Het koor
is onderdeel van een landelijk koren netwerk: “Zingen voor
je Leven”.
Op Wereldkankerdag geeft Koor Nova Zembla een mini
concert op het oncologieplein in het UMCG (voor
Poortweg 20) om 10:30 uur. 
En om 12:00 uur geven zij een miniconcert in het Mar-
tinipaviljoen van het Martiniziekenhuis. U bent van
harte welkom om te komen luisteren en of mee te zin-
gen.
 Meer informatie
Website koor Nova Zembla
Website Vrijwilligers en Vrienden van het UMCG
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De laatste leverworst
 
“Mevrouw!” Twee ogen nemen me taxerend maar vriende-
lijk op. De minuten daarvoor had ik het interieur van de zaak
in me opgenomen: droge worsten in de etalage, droge
worsten tegen de linkerwand, een blinkend schone maar
lege vitrine. Een foto – die duidelijk met enige trots is inge-
lijst – waar de oude baas achter de toonbank je rustig
aankijkt. Een paradijsvogel, zo lijkt het. Op dat moment hoor
ik sloffende voetstappen dichterbij komen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe vaak ben ik niet langs dit pand in Midlaren gereden,
de letters ‘Slagerij G.P. Koers’ in stijlvolle letters op het glas
gegraveerd, terwijl ik dacht: ‘dáár moet ik nog een keer naar
binnen’. Geïntrigeerd door het authentieke en stille dat de
slagerij uitstraalde. Maar zoals dat vaak gaat met terugke-
rende gedachten: er is een aanleiding nodig om ze naar
actie om te zetten. Die aanleiding was mijn 85-jarige vader:
“Ik heb wel weer eens zin in een échte ouderwetse lever-
worst”. Meer was niet nodig om mijn auto op een maandag-
ochtend medio december te keren en voor de slagerij te
parkeren.
 
“Ik kom voor worst”, zeg ik dan ook, zonder omhaal van
woorden. Dat past bij de kordate stijl van de slager: “Drie
droge worsten voor vijf euro.” Leverworst? Daar moet hij
even naar kijken. En jawel: binnen enkele ogenblikken to-
vert hij uit de koelkast vanachter de toonbank een flink
U-vormig exemplaar tevoorschijn. Om de prijs te kunnen
bepalen legt hij de koopwaar op de digitale weegschaal.
Die geeft van alles aan, cijfers springen tevoorschijn, maar
de oude baas kan er geen wijs uit worden. Licht mopperend
gooit hij de worst op de ouderwetse en uiterst betrouwbare
weegschaal achter zich. “Precies 500 gram!”, laat hij opge-
lucht weten. “5 euro”. Met aandacht gaat er een papier
omheen, terwijl hij mijn vragen beantwoordt. Ja, nog steeds
is hij slager “maar niet lang meer, ik krijg wat last van mijn
benen”. Ondertussen is hij wel bijna altijd open, vertelt hij
“behalve wanneer ik even naar Zuidlaren moet op bood-
schap”. En hoe oud hij is? “Volgende week word ik 91.”
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer ik – onder opgewekt winkelbelgerinkel – weer
buiten sta, ben ik van plan om hier vaker binnen te lopen.
Al is het alleen al om de kwieke Koers te laten weten hoe
mijn vader heeft genoten van zijn leverworst. Helaas zal hij
dat nooit meer te weten komen, want korte tijd later lees ik
de overlijdensadvertentie van Geert Pieter Koers in het
Dagblad van het Noorden. Deze hardwerkende, beschei-
den man zal in veler hoofden nog wel eens herdacht wor-
den. Als kleurrijke dorpeling, als die slager van Midlaren die
er al was sinds ieders vroegste herinnering. Al is het maar
tijdens het nuttigen van een stukje worst bij de borrel.
 
Greetje Hingstman
Groningse, verknocht aan een Noordlaarder

Oproep van de Noordmannen
 
Beste Noordlaarders
 
Wij zijn op zoek voor de inrichting van het oude schoollokaal
naar de volgende zaken: 
 
- Oud hout (niet gefineerd)
- Fruitkistjes/houten kistjes 
- Barkrukken
- Houten tafels
- Stoelen
- Houten kastjes (geen fineer)
- (veel) paneel deuren
- Steigerbuis
- Decoratie materiaal
 
Hebt u wat liggen, en bent u er nooit aan toe gekomen om
het op te ruimen? Wij zijn er waarschijnlijk blij mee. Neem
contact op met een van de Noordmannen of stuur een mail
naar:  noordmannen@yahoo.com of bel na 18:00 met
06-20166097 (Peter) We kunnen het komen halen, bren-
gen mag natuurlijk ook !
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Opschier’n Noordloaren
door Lia Moes
 
oftewel...“Noordlaren schoon dankzij mij”  
 
In de dorps-enquête in 2018
vroeg een dorpsgenoot om
een schoonmaakactie in
Noordlaren. Begin 2019 waren
we nog met z’n vijven het
Dorpsontwikkelingsplan aan
het schrijven. Maar door de
herindeling bij de gemeente
Groningen las ik van de actie
“Lentekriebels”, die elk jaar in
de stad mogelijk gemaakt wordt. De gemeente verzorgt de
benodigde materialen. In de dagen voorafgaand aan de
opruimactie worden de contactpersonen door een mede-
werker van de wijkpost benaderd. Zij maken afspraken over
de bezorging van grijpers en afvalzakken. Ze spreken ook
af wanneer materialen en eventueel afval worden opge-
haald. Het idee  in 2020 ook aan “Lentekriebels” mee te
doen, was ontstaan.
 
Oproep: doet U/doe jij mee met opruimen van zwerfafval
en waar nodig aan het reinigen van ons straatinterieur
(lantaarnpalen, straatnaambordjes e.d.)? 
 
Opgave bij Lia Moes, Zuidlaarderweg 60C of via 06-511
78 363 (vóór 27 februari). Aanmelding kan natuurlijk ook
via uw straathoofd, of met een vereniging, ook scholieren
die nog een maatschappelijke stageplek zoeken zijn na-
tuurlijk welkom. 
Om meerdere straten schoon te kunnen maken en veel
Noordlaarders een kans te geven mee te doen, is mijn plan
om een aantal data aan te melden bij “Lentekriebels”. O.a.
woensdagmiddag 1 april; zaterdag 4 april; dinsdag-
avond 14 april;  en eventueel  vrijdag 17 april. Op een
later tijdstip volgt verdere informatie op de website.
 

Info van de gemeente Groningen:
Aanmelden Lentekriebels 2020: Doe je ook (weer) mee?
Het aanmelden van actiegroepen is vanaf 3 februari mo-
gelijk. Het aanmeldingsformulier is te vinden op de site:
gemeente.groningen.nl/lentekriebels
 
1. Vorm een actiegroep met buren, collega’s, school of
vereniging
2. Meld de actiegroep aan via groningen.nl/lentekriebels
3. Van 28 maart t/m 25 april 2020 voer je de actie samen
uit. Vanuit de wijkposten en door de MilieuStewards worden
materialen bezorgd in de dagen voorafgaand aan de actie
en in de dagen na de actie weer opgehaald.
4. Tip: volg @stadsbeheer050 op Twitter of Groningen
Schoon Dankzij Mij op Facebook om op de hoogte te blijven
van alle acties. Je kan je aanmelden t/m 2 maart 2020!
 
Tien jaar
Groningen Schoon Dankzij Mij organiseert al tien jaar lang
allerlei activiteiten om de stad, buurten, wijken en nu ook
de dorpen schoon te houden.  MilieuStewards zijn  het hele
jaar bezig met het bewust maken van mensen als het gaat
om afval. Vooral basisschoolkinderen zijn belangrijk: “Jong
geleerd is echt oud gedaan.
LenteKriebels is ook belangrijk voor bewustwording: “April
is de maand waarin iedereen goed wakker wordt om de
eigen leefomgeving schoon te maken. Zien schoonmaken
doet schoonmaken én nadenken. In al die jaren wordt het
steeds uitgebreider.
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Er zijn nogal wat inwoners in Noordlaren. Sommigen
wonen er al erg lang en anderen zijn er nog maar onlangs
komen wonen of zitten nog in de verbouwing/verhuizing.
Ook zijn er in de loop der jaren een aantal uit Noordlaren
verdwenen.

Er zijn nogal wat clubs en verenigingen in Noordlaren.
Sommigen bestaan al erg lang en anderen zijn nog maar
onlangs opgericht of verkeren nog in oprichting. Ook zijn
er in de loop der jaren een aantal uit Noordlaren verdwe-
nen.

Interviewronde Noordlaarder clubs en
verenigingen - 2
door Mike Snijder 
 

 
Daarom doen we een rondje langs alle clubs en verenigin-
gen in Noordlaren.
 
De 2e club waar we mee spreken is de Kaartclub Midlaren,
die anders dan de naam vermoedt, wel degelijk in Noord-
laren is gehuisvest.
 
Op een frisse woensdagavond in december vorig jaar, loop
ik tegen half acht s‘avonds de kleine zaal van de Hoeksteen
in en word verwelkomd door een vrolijk geroezemoes van
stemmen. De leden van de Kaartclub Midlaren zijn al
present en nog druk bezig met elkaar te begroeten en
nieuwtjes uit te wisselen. Ook aan de koffie en thee wordt
gewerkt. Ik zie direct al een aantal voor mij bekende
Noordlaarders als Lucas Hamming , Liesje Kok en ook oud
Noordlaarder Libbe Kok.
 
Als vanzelf kom ik bij de voorzitter Egbert Berends terecht
en die heeft, hoewel onaangekondigd, best wel even tijd
om de dorpskrant te woord te staan. Zo verneem ik al gauw
dat de Kaartclub Midlaren 55 jaar geleden in café Nijhof in
Midlaren is opgericht. Na Plankensloot zijn ze in de Hoek-
steen in Noordlaren terecht gekomen. Ze heten echter nog
steeds Kaartclub Midlaren, hoewel de leden ook uit Noord-
laren, Midlaren, Zuidlaren en Annen komen.
 
Iedere woensdagavond vanaf half acht zijn de 15 dames
en heren present in de kleine zaal van de Hoeksteen. Als
er eens een keer iemand niet kan en ze spelers tekortkomen
dan worden de reserves opgetrommeld, bijv. Grietje en Gert
Vrieling. Er wordt het hele jaar door geklaverjast, behalve
in de zomermaanden. Met Sinterklaas, kerst en met Pasen
hebben ze altijd iets speciaals en ook doen ze aan een
nieuwjaarsborrel. Gezelligheid staat voorop en dat zie en
hoor je er ook aan af. 

 
Ze klaverjassen in 3 groepen van 4 man/vrouw en het is
een geroezemoes van je welste. Of dat niet afleidt? Welnee,
dat hoort erbij, een beetje gekkigheid. Het is geen bridge
waar het stil en de spelers supergeconcentreerd moeten
zijn. Na iedere potje (al heet dat geloof ik anders bij klaver-
jassen) wordt via een objectief systeem de samenstelling
van de teams gewijzigd. Wel wordt natuurlijk de stand goed
bijgehouden, zo serieus zijn ze wel. Het blijft een competi-
tie met als prijs de jaarbeker.
 
Het bestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris
bestaat uit 1 persoon, zoals genoemd Egbert Berends. Dat
is wel zo handig, alles in 1 persoon. En uiterst effectief wat
betreft besluitvorming. Iedereen kan lid worden voor 2 euro
per week. Het is dan wel de bedoeling dat je iedere
woensdagavond aanwezig bent, overmacht uitgesloten
natuurlijk.
 
Wil je meer weten over de Kaartclub Midlaren, of gewoon
gezellig meespelen? Bel dan even met Egbert Berends,
tel 0592-272714 of kom gewoon langs op woensdagavond
om half acht in de kleine zaal van de Hoeksteen. Om het u
wat makkelijker te maken houdt de club een open inloop-
avond op woensdag 12 februari 2020.
 
Iedereen is van harte welkom
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Hofje in Noordlaren?  
"Of woar dai keerl aal geduur’nd zo drok mit is"
 
door Peter Prak
 
Vanuit Noordlaren worden momenteel meerdere BV’s,
Verenigingen, een WoonCoöperatie en een Landelijke
Stichting gerund. Het in Noordlaren bedachte concept
Knarrenhof verovert langzamerhand Nederland. Er komen
projecten aan in Gouda, Zutphen, Garmerwolde, Emmen,
Hasselt, Hardenberg, Zeewolde, Katwijk, Oegstgeest,
Obdam, Gennep, misschien lukt Sappemeer ook nog etc.
etc. Een enkele oplettende tv-kijker en krantenlezer ziet ons
ook af en toe voorbijkomen, want er is aandacht van Ge-
zinsbode, ‘ut Nijsblad’ en TV-Drenthe, tot aan NRC, Finan-
cieel Dagblad en NOS & RTL Journaal aan toe. Ook zijn er
landelijk al meer dan 15.000 betalende deelnemers in meer
dan 300 gemeenten.
 
De twee hofjes die in 2017 zijn opgeleverd in Zwolle bestaan
uit 48 woningen waarin 78 mensen wonen. Eénderde van
de woningen zijn sociale huur, de rest is koop. De gemid-
delde leeftijd van de bewoners bij de oplevering was 65,5
jaar. De oudste 89, de jongste 56. De ‘bewonerstevreden-
heid’ is daar erg groot, de zelfredzaamheid ook.
 

Foto: Aahof Zwolle

 
In heel Nederland leggen we voor ons concept het principe
van het ‘noaberschap’ uit. Er zijn immers steeds meer
mensen zonder partner of zonder kinderen. En van die
mensen die wel kinderen hebben, hebben deze steeds
minder tijd en wonen ze steeds vaker ver weg. Dus hoe
staat het eigenlijk met die behoefte in Noordlaren? Wie wil
er niet tot zijn laatste snik gewoon ‘thuis’ blijven wonen?
 
In het vorige DorpsOntwikkelplan uit 2006 was al het idee
geopperd om te kijken of er geen voorzieningen voor ou-
deren en starters in het eigen dorp moeten komen. Een
aantal jaren terug is ook gevraagd of er interesse was. Toen
was die er wel, maar gering. Maar we willen het toch nog
eens proberen en wel om de volgende redenen:

 
- We worden als Nederlanders gemiddeld steeds ouder, en
Noordlaarders dus ook. Waar 18 jaar geleden toen ik in
Noordlaren kwam wonen de gemiddelde leeftijd in Noord-
laren nog laag in de 40 was, inmiddels ligt deze gemiddel-
de leeftijd al veel hoger.
- Het oude bejaardentehuis bestaat niet meer, het verzor-
gingstehuis is alleen voor mensen met een behoorlijk zware
medische aandoening. Het beleid spreekt blijmoedig van
‘het voordeel van langer thuiswonen’. Maar met krappe
steile trappen, oude badkamers en drempels is dit lang niet
altijd even makkelijk.
- We maken nu steeds meer ‘meergeneratie’-projecten
waarbij we juist senioren en starters combineren. Immers
kinderen die geboren en getogen zijn in ons mooie ‘Oss’n-
dorp’ kunnen hier alleen blijven wonen als Pa en Ma de
woning aan hun laten. Want de huizen in Noordlaren zijn
veel te populair en worden dus veel te duur voor starters.
- Er is een mogelijk goede plek in het dorp.
 
Huh? Waar dan?
Tsja, die plek verklappen we nog niet. Maar omdat iedereen
in Noordlaren al op het mooiste plekje van het dorp woont
kunt u gerust zijn, dit is ook een hele fijne. En weest ook
gerust, in een dorp als Noordlaren gaat het om lage aan-
tallen en ziet het er ook heel anders uit dan hiernaast op
de foto.
 
De gemeente Groningen staat ‘op zich zulf’m’ positief ten
opzichte van het initiatief, maar wil pas serieus nadenken
of het mag als blijkt dat er ook behoefte is. Wij hebben
gevraagd of het in principe wel mogelijk is, want anders
hoeven we immers de behoefte niet te peilen onder de
dorpsbewoners en ex-dorpsbewoners. Maar de gemeente
geeft pas uitsluitsel als er behoefte is.
 
Vandaar de vraag aan diegenen van u die dit een aantrek-
kelijk idee vinden, omdat ze de 3e levenshelft in het eigen
dorp willen slijten, of juist om als starter iets betaalbaars te
hebben. Mail svp uw interesse aan peter@knarrenhof.nl,
en als er voldoende interesse is dan pakken we het op met
die mensen die zich daarvoor hebben opgegeven.
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Gezamenlijke digitale dorpsagenda
door Mike Snijder
 
Op de door de VDB georganiseerde verenigingenavond
van 1-10-2019 is met de daar aanwezige verenigingen en
clubs gesproken over de noodzaak van een gezamenlijk
digitale jaaragenda op de website. Een jaaragenda waar
alle verenigingen en clubs hun activiteiten op kunnen zetten
en die vervolgens op elkaar af kunnen stemmen.
 
Inmiddels is er een gezamenlijke google agenda gereali-
seerd en zijn er al een paar verenigingen en clubs die er
gebruik van maken. De agenda is op de dorpswebsite
noordlaren.eu te zien en staat (voorlopig) onder het kopje
“Contact”.  De agenda op de website is alleen om in te zien,
je kunt er geen wijzigingen in aanbrengen. Dat kan alleen
via de site calendar.google.com en alleen door personen
die door mij gemachtigd zijn om activiteiten in de agenda
te zetten of te wijzigen.
 
Het is zoals gezegd de bedoeling dat deze jaaragenda door
iedere vereniging/club gaat worden ingevuld. Op deze
manier komen alle activiteiten in het dorp rechtstreeks op
1 agenda terecht, ontstaat er overzicht en kan er beter af-
stemming plaats vinden. Over die afstemming moeten nog
wel nadere afspraken worden gemaakt. De agenda is
hiertoe een niet onbelangrijk hulpmiddel.
 
Vervolgens kan ik als webbeheerder, met de informatie uit
de jaaragenda, de agendaladder op de startpagina van
noordlaren.eu bijwerken. Daar blijven gewoon de activitei-
ten van de komende maand staan, vaak met een doorlink
naar het artikel met meer informatie over die activiteit.
 
Een paar verenigingen en clubs hebben nog niet gerea-
geerd. Dus voor die alsnog het dringende verzoek om mij
z.s.m. de naam en emailadres van degene die namens de
vereniging/club de agenda gaat beheren toe te mailen,
zodat ik die kan machtigen. Medewerking van alle vereni-
gingen en clubs is een vereiste om de jaaragenda tot een
succes te maken. Ik kan er alleen maar achteraan zitten.
Maar dat houdt natuurlijk ook een keer op.
 
Mike Snijder, Webbeheerder, website@noordlaren.eu

Tijd van Komen...
 
Beste dorpsgenoten,

Wij zijn Frans en Liesbeth Nelissen en wonen sinds kort
met onze twee zonen, Jelmer 18 & Allard 16 jaar, aan de
Zuidlaarderweg 77. We zijn verhuisd vanuit de omgeving
van Haarlem en hebben tijdelijk ook nog even in de Bloemert
gewoond. Met aardig wat dorpsgenoten hebben we inmid-
dels al kennisgemaakt.
 
Het werk van Frans (universiteit Groningen) heeft ons hier
gebracht. Hij heeft jaren lang heen en weer gereden tussen
het westen en de stad en Liesbeth komt oorspronkelijk uit
Groningen; er was altijd al de wens om in het noorden te
gaan wonen en dan liefst ook in de omgeving van Noord-
laren: waar we als gezin, als we in het noorden waren bij-
voorbeeld voor familiebezoek in Groningen, altijd al gingen
wandelen in het Noordlaarderbos voor we weer terugkeer-
den naar het westen. En nu wonen we er naast! 
 
Heerlijk in het groen, vlakbij het meer - we houden van varen
- maar toch dichtbij de stad en ook bijvoorbeeld het gezel-
lige Zuidlaren met genoeg winkels. Wij wonen nu met veel
plezier in dit mooie dorp en hopen dit nog vele jaren te
mogen doen!
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bulletin

januari 2020
 
Nieuws van het Dorpshuis de Hoeksteen.

Het bestuur van het dorpshuis de Hoeksteen is per 1-1-2020
ingrijpend gewijzigd. Vier van de vijf bestuursleden vonden
het tijd om hun plek vacant te stellen. Wij bedanken de
aftredende bestuursleden voor hun vaak jarenlange inzet
voor de Hoeksteen en het dorp.
 
Het nieuwe bestuur beschouwt zichzelf als een interim-be-
stuur en heeft zich als doel gesteld om te komen tot een
bloeiend en betaalbaar dorpshuis waarin diverse activitei-
ten plaats vinden die door een breed publiek bezocht
worden en waardoor de binding tussen de inwoners onder-
ling en tussen inwoners en Hoeksteen wordt vergroot.
 
De afwezigheid van onze beheerster vanwege ziekte, zorgt
voor een extra uitdaging zowel voor het nieuwe bestuur als
voor de vrijwilligers. Dat de Hoeksteen sinds haar afwezig-
heid door kon draaien is vooral te danken aan de inzet van
deze vrijwilligers en het (enige aanblijvende) bestuurslid
Ulrike Dauter.
 
Ook afstemming en samenwerking met de Rieshoek, de
herijking en harmonisering van de subsidie aan de dorps-
huizen in onze nieuwe gemeente Groningen en de al jaren
verliesgevende exploitatie van ons dorpshuis, vormen
eveneens forse uitdagingen. Daar komen nog bij de sterk
veranderende bevolkingssamenstelling van het dorp,
richting vergrijzing en toename van jonge gezinnen en de
afname van het aantal verenigingen en het aantal leden per
vereniging. Al deze zaken vragen om heroverweging en
kunnen leiden tot mogelijke aanpassingen van het beleid
ten aanzien van ons dorpshuis, wat betreft functie, inrich-

ting, uitstraling, activiteiten, exploitatieopzet, etc., etc..

Wij kunnen dit echter niet alleen en ook niet vanuit onze
studeer/bestuurskamer. We zullen zo veel mogelijk gebruik
gaan maken van de ideeën die leven bij de inwoners van
Noordlaren, bij onze vrijwilligers en bij de al eerder opge-
richte denktank. De inbreng en inzet vanuit het dorp is van
groot belang.
 
 
Oud en Nieuw in de Hoeksteen.
We hebben dit jaar gelijk een frisse start gemaakt met het
openen van de deuren van de Hoeksteen om 0.15 uur tij-
dens de nacht van oud op nieuw. Na het klok luiden kwam
een niet onaanzienlijk deel van de Noordlaarder bevolking
bijeen op het oud en nieuwjaarsfeest in de Hoeksteen. Een
actie die door de Noordmannen was georganiseerd.
 
Kennismakingsavondmet het bestuur voor de inwo-
ners van Noordlaren op 21 januari jl..
Deze avond was een succes en werd bijzonder goed be-
zocht, wij telden bijna 40 geïnteresseerden. Johan Mak,
onze voorzitter, opende de avond en de bestuursleden
stelden zich kort voor. Jogchem de Jonge hield een korte
presentatie waarin hij de huidige situatie toelichtte en aan
gaf voor welke opdracht dit interim bestuur staat. De
hoeksteen een dorpshuis voor alle Noordlaarders.  Aanslui-
ting bij het typische karakter van Noordlaren en behoefte
van de dorpsgemeenschap. Het pro actief faciliteren van
initiatieven van bewoners en verenigingen.  Een warm
welkom bieden aan activiteiten of initiatieven van niet
Noordlaarders. Geregeld overleg met de Rieshoek en de
kerk. Een kostendekkende exploitatie. Dit alles in afstem-
ming met bewoners.
 
Na het beantwoorden van diverse vragen vanuit de zaal
gingen de aanwezigen in 5 groepjes geanimeerd in gesprek
over de volgende vragen (zie voor meer foto’s www.
noordlaren.eu):
- Vindt u de hoeksteen als dorpshuis belangrijk en waarom?
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- Wat voor rol zou de hoeksteen volgens u moeten
vervullen?
- Welke activiteiten zouden er volgens u in de hoeksteen
plaats moeten vinden? Dus activiteiten waar u zelf behoef-
te aan heeft en ook zelf naartoe zou gaan.
- Welke activiteiten zou u zelf in de Hoeksteen willen orga-
niseren (evt. met behulp van of samen met anderen)?
 
Er kwamen veel goeie en leuke ideeën voor nieuwe activi-
teiten. Ook bleek er belangstelling om zelf, samen met
anderen, activiteiten te gaan organiseren en waren er tips
m.b.t. het gebouw en de inrichting. Allemaal zeer welkom.
Het bestuur kijkt dan ook terug op een geslaagde avond en
heeft beloofd hier een vervolg aan te geven.
 
We zijn nu bezig met het verwerken van alle ideeën en
informatie en koppelen dit aan u terug. Wanneer dat is en
in welke vorm wordt binnenkort bekend gemaakt. Hou
hiervoor de website www.noordlaren.eu in de gaten.
 

We kunnen nu al wel aangeven dat deze avond ons
heeft gesterkt in ons voornemen om te streven naar
een dorpshuis nieuwe stijl: actief, open en transpa-

rant, betaalbaar en laagdrempelig. Waar iedereen wel-
kom is om deel te nemen aan activiteiten en deel uit

te maken van de actieve vrijwilligers ploeg.
 
Verenigingen en clubs zijn van oudsher met hun activiteiten
thuis in de Hoeksteen, alsook (maatschappelijke) organi-
saties die een ruimte huren voor bijeenkomsten. Dat blijft.
Nieuw is dat we er aan denken om gelegenheid (ruimte en
faciliteiten) te bieden aan individuele inwoners of groepjes
inwoners die zelf activiteiten bedenken en deze vervolgens
zelf of samen met anderen organiseren. Het feest in de
oudjaarsnacht was daar een mooi voorbeeld van.
 
Ook kunnen we zelf, als bestuur nieuwe stijl, activiteiten
bedenken en uitvoeren. Dus een dorpshuis nieuwe stijl,
voor en door het dorp.

 
Hebt u nog vragen of ideeën voor activiteiten, neem dan
contact op met een van de bestuursleden.Ook horen
we graag wie zich in willen zetten voor een dorpshuis
dat klaar is voor de toekomst. Bijvoorbeeld als vrijwil-
liger, meedenker of organisator of op termijn als be-
stuurslid. Mailen kan ook:
dorpshuis@noordlaren.eu
 
Een hartelijke groet en tot ziens!
 
Johan Mak, voorzitter
Mike Snijder, penningmeester
Ulrike Dauter, secretaris
Francis Nijdam, algemeen bestuurslid
Jogchem de Jonge, algemeen bestuurslid
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Stobbecrossen!
door Henk Ensing
 
Dat ging mooi! Met een grijns van oor tot oor stapt een
motorcrosser af, die van boven tot onder compleet onder
de modder zit. Hij heeft net een aantal ronden vol gas ge-
reden, glibberend door de modder op een net gerooid ak-
kerveld. Je moet het maar durven!

De website van Bakkerij Stoet is
online!
door Steffie Herbrink
 
Sinds vorige week is de website van Bakkerij Stoet online
en kun je brood vooraf bestellen! Neem eens een kijkje op
www.bakkerijstoet.nl!
 
Je kunt het brood op vrijdag tussen 11.00 en 13.00 afhalen
in De Rieshoek in Noordlaren en op zaterdag tussen 11.00
en 13.00 in De Groenenberg in Glimmen. Bestel het brood
op tijd (voor woensdag of donderdag 12.00, afhankelijk van
de afhaaldag), zodat je zeker bent van een lekker broodje.
Omdat het brood tijd nodig heeft om te rijzen en smaak te
ontwikkelen, begin ik meestal al op woensdag met de
voorbereidingen. De komende weken kun je op onderstaan-
de dagen je brood afhalen:
 
Vrij 31 jan (Noordlaren)/ Za 1 feb (Glimmen) - 11.00-13.00
Vrij 7 (Noordlaren)/ Za 8 feb (Glimmen) - 11.00-13.00
 
Let op: aangepaste openingstijd: Do 13 februari tussen
16.00-18.00 (Glimmen): in verband met vakantie is de
bakkerij op 14,15, 21 en 22 februari gesloten

Vrij 28 (Noordlaren)/ Za 29 feb (Glimmen) - 11.00- 13.00
Vrij 6 (Noordlaren)/ Za 7 maart (Glimmen) - 11.00-13.00
Vrij 13 (Noordlaren)/ Za 14 maart (Glimmen) - 11.00-13.00
Vrij 20 (Noordlaren)/ Za 21 maart (Glimmen) - 11.00-13.00
Vrij 27 (Noordlaren)/ Za 28 maart (Glimmen) - 11.00-13.00
Vrij 3 (Noordlaren)/ Za 4 april (Glimmen) - 11.00-13.00
Vrij 10 (Noordlaren)/ Za 11 april (Glimmen) - 11.00-13.00
(paasweekend)
Vrij 17 (Noordlaren)/ Za 18 april (Glimmen) - 11.00-13.00
Vrij 24 (Noordlaren)/ Za 25 april (Glimmen) - 11.00-13.00
 
Als je vragen hebt over het bestellen of de broden, aarzel
dan niet om mij een berichtje te sturen! Via onderstaande
kanalen ben ik goed te bereiken.
 
Steffie Herbrink, Bakkerij Stoet: info@bakkerijstoet.nl /
06-17024881

Het zal niemand ontgaan zijn, de laatste weken van het jaar
zijn er op een aantal zondagmiddagen een stel motorcros-
sers neergestreken rond Noordlaren. Tijd om eens even
polshoogte te nemen.
 
Motorcross is een serieuze sport die normaliter wordt be-
oefend op speciale crossbanen. Er komt aardig wat stuur-
manskunst bij kijken om een dergelijke tweewieler onder
bedwang te houden. Voeg daarbij nog het wedstrijdelement
toe en je hebt een aardig uitdaging te pakken.
 
Niets is leuker dan regelmatig je skills te oefenen, zo ook
voor een club vrienden uit Noordlaren en de omliggende
dorpen. Jonge mannen (vrouwen zijn meer dan welkom)
die voor de gezelligheid bij elkaar komen en het gas eens
lekker open trekken. Iets dat normaal gesproken niet zo-
maar kan, maar zo aan het eind van het jaar wel mogelijk
is. Want wanneer akkerlanden gerooid zijn en er nog niets
is ingezaaid, is er een korte periode om te ‘stobbe crossen’.
En dus worden de motoren gestart; dan eens hier en dan
weer daar. Uiteraard netjes met toestemming van de
landeigenaar.
 
Zoiets trekt bekijks en de laatste cross werd dan ook goed
bezocht. Een dorpsgenoot kwam zelfs spontaan met een
grote doos hamburgers die ter plaatse werden gebakken
en uitgedeeld! Zo zie je maar weer, in ons actieve dorp is
altijd wel een reden om een gezellig samenzijn te organi-
seren; spontaan, ongedwongen en toegankelijk voor jong
en oud. Goed om te zien dat ook de wat oudere jeugd terug
blijft komen om in en rond Noordlaren actief te zijn.
 
Wat betreft de jongere jeugd - een nieuwe generatie staat

al klaar! Naast de baan werd door kleine vrouwen en
mannen ook stoer gecrosst…  maar dat heeft u niet  ge-
hoord! Gereden werd op een elektrische enduro motor – en
ook hier een grijns van oor tot oor. Duidelijk is, de toekomst
van motorrijden is elektrisch.
Het duurt niet lang meer of de velden zijn weer ingezaaid
en het feest is weer voorbij. Mocht u aan het eind van het
jaar de motoren weer horen, schroom vooral niet om een
kijkje te nemen. Het blijft bijzonder om blinkend gepoetste
machines bestuurd door fris gewassen coureurs een
modderbad te zien nemen…
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Hondenpoepzakjes Belloo
door Ditmar Toxopeus
 
Met dank aan het Leefbaarheidsbudget van voormalig
gemeente Haren en onze huidige gemeente Groningen is
het mogelijk hondenpoepzakjes op te hangen in Noordla-
ren. Drie dispensers worden betaald uit het Leefbaarheids-
budget en 1 is een donatie.
 
Het idee was er. Tinus Jeuring mailde eind 2018 al.  De
uitvoering en de kosten moesten nog op papier. Op vakan-
tie en op toeristische plaatsen merk ik het gemak en voel
de verplichting de omgeving schoon achter te laten, als
onze hond zijn behoefte doet. Ik vond het een goed idee
om de Belloo zakjes aan te vragen bij het Leefbaarheids-
budget. En uit te zoeken of het gebiedsteam Haren akkoord
kon gaan, om op bestaande verkeerspalen, dispensers te
mogen plaatsen.
 
Afvalbakken zijn in Noordlaren goed verdeeld. U kunt de
zakjes daar weggooien of in uw eigen kliko. De Belloo
zakjes hangen op 4 plekken: Bij ’t Haventje, aan ’t begin
van de Steeg vlakbij het speeltuintje aan het Hovenpad, bij
de Pollseweg naast de Rieshoek en IJsbaan. Dispenser
nummer 4 hangt op de hoek van
Zuidlaarderweg en Weg langs het Hunebed. Het bijvullen
van de Belloo dispensers gaan Christina, Mike, Lia en Tinus,
verzorgen.

Belloo dispenser, aanvrager Ditmar, hond Berend, beden-
ker Tinus

Frituurolie - afleverpunt
Sinds kort  beschikken we over een olievat voor afgewerk-
te frituurolie.  
 

Ook ú kunt er gebruik van maken.
Frituurolie kan in het dorpshuis
De Hoeksteen worden afgegeven op 

woensdagen tussen 10.15 uur en 11.00 uur.
Tot ziens in   

Kerkdienstenrooster 

2-feb  10.00  T Chr. Fictoor  / Mmv cantorij

9-feb  10.00  B ds.Fred.Karelse 
16-feb 10.00  T ds.Fred.Karelse 
23--feb 10.00  T da. A.van Beij-

eren
 

1-mrt  10.00  T da. Ros. Fortuin / Avondmaal

8-mrt  10.00  B ds.Ros. Fortuin  
15-mrt 10.00  T ds.Fred.Karelse 

22-mrt 10.00  T dr. M.Steehouder / Mmv cantorij

29-mrt 10.00  T   ds.Fred.Karelse 
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Klachten? Meldingen? Wat kun je zelf
doen? Wat doet Dorpsbelangen?
door Aldert Jan van Dijk

 
“Doet een lantaarnpaal
het niet? Ziet u een fiets-
wrak? Zwerfvuil? Ligt
een stoeptegel los? Is
de huisvuilcontainer vol
of doet hij het niet? Hebt

u een opmerking over het onderhoud van groen in de
straat of bij een speelplek? Is er een gevaarlijke
verkeerssituatie?
 
Doe dan een melding openbare ruimte,” aldus de website
van de gemeente. Voor dergelijke klachten of meldingen
kun je dus het beste zelf terecht bij: gemeente.groningen.
nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt. Deze site verwijst ook
naar groningen.slimmelden.nl Vul op de site in waar het om
gaat en de gemeente maakt werk van hetgeen je aankaart.
 
Dorpsbelangen is uiteraard wel geïnteresseerd in derge-
lijke “kleine” klachten, maar het is waarschijnlijk een stuk
effectiever om op genoemde website direct aan te geven
wat er volgens jou niet in orde is. Dorpsbelangen kaart op
dit moment richting gemeente vooral zaken aan die recht-
streeks voortkomen uit het Dorpsontwikkelingsplan 2019
(DOP) dat geschreven is door Lia Moes, Peter Deddens,
Luuk Hoenderken, Ronald Schoonbeeg en Wim Woudman.

 
Punten die wij bijvoorbeeld naar voren brengen vind je in
het volgende overzicht:
 
Wegen
Fietspad Noordlaren, via Appelbergen richting Haren (pri-
oriteit hoog); dorpsentrees; aanpak 30 km zone (bloembak-
ken op de weg?); fietspad Noordlaren via Onnen naar Haren
(stand van zaken met bomen, verlichting); (Zand)wegen
richting bos (onderhoud, profiel); enzovoort.
 
Waterhuishouding         
Waterschap Hunze &Aa’s (waterbedrijf Groningen); Stand
van zaken afkoppelen schoonwaterriool (wanneer verder?);
Afkoppelen riool-overstort (vaartje); enzovoort
 
Onderhoud groen
Bomen (aanplant en bescherming); bermen (maairegime,
kruidenmengels); houtwallen en hagen (aanplant en onder-
houd); enzovoort.
 
Ook andere onderwerpen zoals speelplaatsen, verlichting
of een schouw in het dorp brengen we voor het voetlicht.
Zo hadden we op de bestuursvergadering van december
een goed gesprek met Sjoerd Wagenaar, gebiedsbeheer-
der Haren van de gemeenteGroningen. Hij pakt de aange-
reikte punten op en gaat ermee aan de slag, al dan niet
samen met ons. Zo mailde hij laatst bijvoorbeeld: “Veel
punten, maar gezien de overgang van de oude gemeente
naar de nieuwe gemeente wel begrijpelijk. Ik ben inmiddels
bezig om e.e.a. te gaan organiseren. Volgende week gaan
we alvast kijken (terplekke in het Noordlarense) naar de
punten m.b.t. zandpaden, fietspaden richting bos, Osdijk,
Lageweg, Zuidveld, Dorpsweg (berm, wortelopdruk e.d.)”
Gezien de privacywetgeving zal ik maar niet te veel citeren
uit zijn mail. Het citaat is meer bedoeld als illustratie dat de
heer Wagenaar en dus de gemeente daadwerkelijk oppikt
wat wij aanreiken.Dat wij als bestuur steeds beter de weg
vinden binnen de gemeente is natuurlijk ook fijn.
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Noordlaren is binnenkort een nieuw
muzikaal initatief rijker: De Rieshoek
Sessies
Door Jenny van der Klok
 
Vanaf eind van deze maand, zondag 26 januari, wordt er
maandelijks in De Rieshoek in Noordlaren een muziekcafé
georganiseerd. De muziek sessies worden gehouden op
elke laatste zondag van de maand van 15:00 - 19:00 uur.
Het initiatief is ontstaan door muziekleraar Bert Martin en
evenementenorganisator Jenny van der Klok van CIRKELL
evenementen. Beiden zijn al langer betrokken bij De
Rieshoek. Jenny is al jaren muziekprogrammeur bij het
Taribush Kuna festival. Vanuit die functie heeft zij een groot
netwerk opgebouwd van lokale, maar ook internationale
artiesten. In De Rieshoek programmeert zij elke maand een
andere artiest.  Deze maand is dat Drents Liedjes festival
winnares Isa Zwart. De afgelopen tijd heeft zij op vele
festivals gespeeld, waaronder halverwege januari op Euro-
sonic. In februari, zondag de 23e, staat er internationaal
talent in De Rieshoek. Bjarke Ramsing (D) met band brengt
het publiek dan energieke folk ten gehore. Ook voor de rest
van het jaar hebben Bert en Jenny al mooie plannen in het
verschiet.
Meer informatie over De Rieshoek Sessies is te vinden op
Facebook.com/cirkellevenementen en op de website van
De Rieshoek.
Tickets zijn te koop via het Facebookevent en kosten
€ 12,50 in de voorverkoop. Aan de deur kosten de tickets
€ 15,00.  

 

Volgende fase
door Maartje Peters
 
Na tientallen pagina’s in de dorpskrant gevuld te hebben,
schrijf ik nu mijn laatste Rieshoek-stukje. Voor de Rieshoek
breekt een nieuwe fase aan, en voor mij is het tijd om
ruimte te geven aan andere zaken.
 
Op 29 november kocht de stichting het oude schoolgebouw
voor het dorp. Dat het proces voorafgaand aan de koop erg
intensief was, hoef ik nu niemand meer te vertellen. Maar
bij de start was het, in ieder geval voor mij, nogal onvoorzien.
 
Drie jaar geleden belde Inge Mook me met de vraag of ik
eens mee wilde denken. Ik vond het behoud van de Ries-
hoek zo belangrijk dat ik wel wat uren wilde investeren in
het tegenhouden van de openbare verkoop van het pand.
Maar het één leidde tot het ander, en binnen mum van tijd
zat ik er middenin. Ik richtte me op het exploitatieplan, de
financiering en de onderhandelingen met de gemeente, en
zo werden ‘wat uren’ zomaar volle dagen.
 
Zo verging het meerdere Noordlaarders. Dorpsgenoten
worden, bijna per ongeluk, collega’s in een ‘bewonersbe-
drijf’, zoals dat heet. Mensen met een ideaal en een plan,
die al doende ontdekken welke (ongebaande) weg ze
moeten begaan, en wat ieders rol is in het geheel. Een
prachtig proces om mee te maken, omdat het draait op
persoonlijke motivatie, gemeenschapszin en nieuwsgierig-
heid.
 
De Rieshoek staat niet op zich maar maakt deel uit van een
ontwikkeling waarbij burgers steeds vaker het heft in eigen
handen nemen. Zo kochten de inwoners van Den Andel
hun oude schoolgebouw, dat inmiddels goed draait als
multifunctioneel centrum. En in Sauwerd exploiteren inwo-
ners samen een dorpswinkel (ideetje voor ons? ;-) Deze
burgerinitiatieven ontstaan doordat dorpsgenoten de han-
den ineen slaan om voorzieningen te behouden voor hun
dorp. En die het, dankzij de gezamenlijkheid, aandurven
om eigenaar en exploitant van een bewonersbedrijf te
worden.
 
Hoe mooi het ook is om onderdeel te zijn van zo’n club, na
drie jaar is het voor mij genoeg geweest. Ik blijf natuurlijk
betrokken vanaf de zijlijn, maar mijn klus is geklaard.
 
Via deze weg wil ik de bestuurs- en commissieleden nog-
maals bedanken voor het bijzondere avontuur. Ik wens ze
bergen succes, energie en motivatie toe. En veel lachsal-
vo’s natuurlijk :-) Het gaat jullie goed!
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Noordlaren Muziek presenteert op 15
maart
 
CHANSONS VAN SCHOONHEID EN TROOST
met Britta Maria en Maurits Fondse!
 
Britta Maria was DE sensatie tijdens Achter de Veurdeur
2019. De trouwe bezoekers aan ons tweejaarlijks huiska-
merfestival waren vrijwel unaniem van mening: dit optreden
smaakte naar meer. Dus noteer de datum vast in uw
agenda, want op 15 maart is het zover!
 
Het uit Amsterdam afkomstige duo wilde graag terugkomen
naar Noordlaren om nu een langer optreden te verzorgen
in de kerk met zijn prachtige akoestiek. Deze muzikanten
bezingen het leven in al haar facetten: de liefde, de hoop,
maar ook de pijn en de teleurstelling, het gewone en het
bijzondere. Een voorstelling waarin het Franse en het Ne-
derlandse lied elkaar ontmoeten. De ‘groten’ zullen niet
ontbreken, Aznavour, Brel, Gainsbourg, maar ook liedjes
van Toon Hermans, Herman van Veen en Jenny Arean,
muziek die raakt en ontroert! www.brittamaria.nl   
 
Koffieconcert, aanvang: 10.30 uur
Entree inclusief koffie of thee: € 12,50
Reserveren aanbevolen: info@noordlarenmuziek.nl
                                             0504094657
Locatie: Bartholomeuskerk
www.noordlarenmuziek.nl
 
 Tijd nemen voor jezelf 

is een keuze… 

 Gertruud Broere 

Zuidlaarderweg 60a 

06 460 657 99 

Ontspanningsmassage in Noordlaren

Alleen op afspraak 

Nu verwarmende wintermassage 

Met of zonder hotstones 

OVERDUIN
CASANDER.NL

Hereweg 95  | 9700 AJ  Groningen

050  311 66 66 | info@overduincasander.nl
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Noordlaarderbos
door Arjen Boswijk
 
We fietsten in elk voorjaar  over
ongeziene Middeleeuwse karrensporen 
door het bos vol van geheimen
langs oude grafheuvels
en een kleine kale heilige galgenberg
waar vroeger werd gehangen
 
Het bos zweeg zijn verhalen
voor onze oren uit het verleden
langs de heide van Vijftig Bunder
tegen de tankgracht
als gegraven Duitse verdieping
 
Doelbewust dood hout
op open plekken
voor insecten en ergens ver
klinkt de roffelende snavel
van de bonte specht
 
Iemand zegt dat de das
zich hier thuisvoelt maar
zich niet laat zien
en wij fietsen en zingen
over de geheimen
van dit bos tot in Zuidlaren

Verenigingen in Noordlaren
Noordlaren Muziek
J. Luis, Hovenpad 5
9479 PV Noordlaren
06-81185604
www.noordlarenmuziek.nl
 
De Boermarke
P. Broere, Zuidlaarderweg 60a
9479 PS Noordlaren
 
Oranjecomité Noordlaren
A. van Everdingen, Boenderstraat 2
9479 PD Noordlaren
06-48496615
 
Stichting Beheer Sportvelden
D. Toxopeus
050-5567808
dp.toxopeus@winklerprins.nl
 
Vrouwen van Nu
W. Bronkhorst (voorzitter)
H. Hooiveld
050-4092044
 
Stichting Festiviteiten Noordlaren
A. Duinker, Kerkstraat 5
9479 PK Noordlaren
050-5350131
festiviteiten@noordlaren.eu
 
IJsvereniging de Hondsrug
www.ijsverenigingdehondsrug.nl
info@ijsverenigingdehondsrug.nl
 
Ouderensociëteit Noordlaren
H. Hooiveld, Middenstraat 9
050-4092044
 
Vereniging Dorpsbelangen
L. Schoonbeeg-Otten, Zuidlaarderweg 64
9479 PS Noordlaren
verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu
 
Dorpshuis de Hoeksteen
U. Dauter (beheer a.i.), Lageweg 45a
9479 PA Noordlaren (AED beschikbaar)
06-81185604 / 06-23401911
dorpshuis@noordlaren.eu
 
Stichting behoud en beheer De Rieshoek
B. Keidel (voorzitter)
M. Ensing (penningmeester)
M. Peters (secretaris)
rieshoek.noordlaren@gmail.com
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Alle Families bij de Nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis 11 januari 2020

Familie Noord

Familie Laren

 Lenard 1e prijs met hapjes
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De 'Foto van de Maand' December 2019 is gewonnen door JelVermeer.
Zie voor de jurybeoordeling en de FotoTip van de Maand de website.

De 'Foto van de Maand' November 2019: Peter van Ek. 


