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Beste Lezer,
 
Voor u ligt de "met afstand" meest gedenkwaardige krant
tot nu toe.
 
Het lijkt zo stil in Noordlaren, maar is het dat wel?
 
Klokken luiden voor de levenden en de overledenen. Er
wordt nagedacht over nieuwe beperkingen op de werkvloer,
bij kerkdiensten, culturele evenementen en over oude be-
grenzingen tussen dorpen en streken. En, oh ja, ook de
Koningsdag is niet stil voorbijgegaan.
 
Kortom een bijzonder nummer van de Dorpskrant, tenslot-
te ons 250e exemplaar.
 
De redactie dankt Marijn Pietersen voor haar niet aflatende
creatieve inbreng bij de layout. Sinds kort is ze ook schrijver.
Hoewel zij de redactie verlaat blijft ze ter ondersteuning in
de buurt.
Wij zijn blij met alle inbreng en wensen u veel lees plezier
en gezondheid.
 
Met vriendelijke groet,
De Redactie

Foto: Peter van Ek
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Kinderopvang Oki corona-proof
door Annemarieke Verspuij, pedagogisch medewerker
 
Op zondag 15 maart wordt er in een persconferentie van
premier Rutte medegedeeld dat onder andere de kinderop-
vang voor drie weken gesloten wordt. We handelen snel en
komen met een klein clubje bij elkaar in Noordlaren om alle
ouders telefonisch in te lichten. Als je kleinschalig bent kan
dat en het hoort ook, vinden wij. Het is fijn om alle ouders
even te horen, al is de mededeling natuurlijk niet zo leuk.
De ouders zijn gebeld en nu? Er zijn namelijk verschillende
informatiebronnen over corona, wat is nu waar en waar kan
ik wat vinden? Er is noodopvang voor kinderen van wie hun
ouders in een vitaal beroep werken - zijn het dan beide
ouders of is het er één? Dat blijkt snel van twee naar één
bijgesteld te worden. 

 

 
Hoe gaan we de noodopvang vormgeven? We brainstor-
men nog een tijdje en maken een mail voor de ouders met
daarin wat regels en linkjes naar de juiste informatie bron-
nen. De volgende dag maken we afspraken met ons team
hoe we deze periode te werk gaan. De eerste dagen zijn er
nog geen kinderen en merken we dat iedereen nog aan de
situatie moet wennen. 
 
Best trots
Op woensdag wordt het eerste kindje opgevangen. We
werken halve dagen dan is de dag niet zo lang. We vangen
zo’n drie à vier kinderen per week op in deze periode. Ineens
komen ook de ideeën, wat zijn we eigenlijk creatief met zijn
allen. Ik ben stiekem best een beetje trots op ons Oki team! 
We geven aan op het raam dat we de kinderen missen en
dat is ook echt zo! Er worden dingen opgeruimd en geor-
dend en het idee van de wekelijkse nieuwsbrief is daar! De
kinderen krijgen elke week een digitale nieuwsbrief met
daarin een verhaaltje, foto’s, knutsels en leuke filmpjes! Zo
is er een dansje van handenwassende K3-leidsters, er
worden boekjes voorgelezen, we laten de dieren zien en
nog meer grappige en gekke filmpjes. Zo blijven we toch
nog in contact met onze kinderen. Verder nemen we op

gepaste afstand afscheid van twee vierjarige mannen,
compleet met slingers , muts, afscheidsmap en een ver-
jaardagslied.  Dat was wel even slikken hoor, beide man-
netjes niet meer echt op de groep te zien spelen. Gelukkig
hebben beide nog hun kleine zusje op de groep, zodat we
ze nog wel weer gaan zien.
 
Spannend
Op 31 maart wordt de lockdown periode verlengt met drie
weken. Dat is weer even slikken en schakelen, maar we
gaan weer door. Een paar dagen voor Koningsdag bezor-
gen we alle kinderen een tasje met een knutsel voor een
kroon, een kleurplaat, een klein kadootje en een mandarijn
(tja, oranje hè). We krijgen erg veel leuke reacties van de
ouders met mooie foto’s van onze lieve kinderen tijdens
deze hele periode. Sommige kinderen gaan zelfs videobel-
len met elkaar.  Dan ineens wordt het duidelijk dat we op
11 mei weer volledig open gaan. We zijn blij maar vinden
het allemaal ook best een beetje spannend. Het is wachten
op het landelijke protocol en nog meer belangrijke informa-
tie linkjes die belangrijk zijn voor de ouders. Gelukkig
hebben we nog twee weken de tijd om alles te regelen.
Wat zijn we trots op elkaar, maar ook op de ouders en de
kinderen hoe we het allemaal doen en gedaan hebben. Zo
is er bij de ingang een vakjeskast waar de kinderen door-
heen kunnen kruipen bij binnenkomst en het geeft gelijk
afstand aan. Spray en papier bij de deur voor de deurklin-
ken, er wordt extra gepoetst op de groep en natuurlijk
wassen we heul veul onze handen.
Intussen zijn we iets meer dan een week verder en wat is
het fijn om de kinderen weer te zien! De eerste knutsels zijn
weer gemaakt, we hebben heerlijk buiten gespeeld en
samen liedjes gezongen. Wat zijn de kinderen allemaal
groot geworden en wat waren ze stoer op de eerste dagen
Oki! Helaas is de verkoudheid alweer toegeslagen en blij-
ven de eerste kinderen thuis, zoals het hoort volgens de
regels (die wij ook best lastig vinden) Stiekem hopen we
dat deze regel wat versoepeld wordt!
Groetjes, mede namens team Oki
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Over Grenzen
door Peter Prak
 
Afgelopen maanden gaat het alleen maar over grenzen en
begrenzen. We spreken kwaad over mensen die over
grenzen heen gaan, maar we vragen onszelf ondertussen
wel af wat er nu eigenlijk op de langere termijn mee be-
grensd wordt. Maar wij Noorderlingen houden zich over het
algemeen braaf aan de regels van Covid-19 en Stikstof.
Ergens ook wel zuur, want de provincie Groningen is qua
corona-pandemie de veiligste plek van Nederland.  Ook
produceren wij de minste stikstof. En dan zijn bij ons de
afstanden ook nog veel groter, want lang niet iedereen
beseft zich dat de hele Randstad makkelijk in de driehoek
Groningen-Leeuwarden-Zwolle past. De monden daar zijn
een stuk groter dan het gebied.
Met meer tijd thuis (corona scheelt me 1.000 treinkilometers
per week) is er meer tijd voor dingen. Zoals terugkijken. En
kijkend op en naar oude kaarten en de grenzen van toen
vielen wat dingen op. Hier een paar, later meer.
 
In Amsterdam lopen nog varkens
Een kaart beviel me in het bijzonder. Het is een kaart
overgenomen uit de periode tussen de laat-Romeinse tijd
en vroege Middeleeuwen. Het historische waarheidsgehal-
te weet ik niet, maar de boodschap bevalt me als Noorder-
ling buitengewoon. Bijvoorbeeld toen ik laatst met een een
of andere directeur aan het internet-overleggen was. Deze
Amsterdammer vroeg; ‘of hebben jullie nog niet zo goed
internet daar?’ 
Huh?
Heh?!?
Onder verwijzing van deze kaart voelde het te geven ant-
woord best wel fijn. ‘’Ach het meeste internet van Nederland
gaat via Google Delfzijl de wereld over dus dat valt wel mee.
Maar wist je trouwens dat in de Laat-Romeinse tijd Gronin-
gen al een stad was en in Amsterdam de varkens nog
tussen de boerderijen liepen?’’ Nee dat wist de directeur
niet. En ik hoorde gelijk: ze geloofde het ook geen moment.
Zie afbeelding 1.
Wel leuk om te zien. In het noorden was het Crueningen
(Grunn) en Dam (Appinge…) en in Drenthe waren het
Coevorden en Rolde ‘the place to be’. Rolde was ook tot
1688 hoofdstad van Drenthe.
 
De Friezen en de Saksen
Ook nieuw. Rond het jaar 1100 was Groningen onderdeel
van Drenthe of ‘het Landschap’. En Noordlaren was juist
de oudste plaats in de omgeving omdat het op de Hondsrug
tussen Coevorden en het genoemde Groningen (Kreunin-
gen?). In vroege Vogels werd ons gebied zelfs ‘de snelweg
van de prehistorie’ genoemd. Immers hier al hunebedden
en 5-baans brede karresporen die als snelwegen tussen de
handelssteden liepen over de drogere gronden te midden
van de woeste gronden. Nu eindigde de prehistorie wel echt
wat eerder dan dat er een os was besneden of een ossen-

Afbeelding 1: De oudste kaart met plaatsen in het Noorden

wagen was getimmerd, maar het klinkt leuk.
Op de kaart ook nog geen Zuidlaardermeer, pas na het
vervenen van de monniken ontstond dat. Maar daarover
schreef ik eerder.
 
Oudste rechte grens ter wereld
Op de latere kaarten valt al snel één kaarsrechte lijn op
tussen de veel door natuurlijke lijnen bepaalde grenzen. Al
snel vind ik dat dit de oudste rechte grens ter wereld zou
zijn, namelijk de lijn langs het Stadskanaal. In tegenstelling
tot wat je verwacht heeft dat Kanaal niet de grens bepaald.
Het was net omgekeerd. Stiekem verwierf de Stad Gronin-
gen de gronden om een kanaal te graven langs een grens
die er al sinds 1615 lag. Daarover schreef ik eerder al, over
die listige vastgoedspion, de Herbergier van Spijkerboor.
Het listig verworven tracé van het Stadskanaal werd met
de hand gegraven. Het vorderde 200 meter per jaar. Ga er
maar aan staan, of stap het maar eens uit. En dan nog delf
je het onderspit niet. Zoek de betekenis maar eens op en
bedenk dat de fysiotherapeut toen nog niet bestond.
De grens die er ligt sinds 1615 tussen Drenthe en Groningen
heet de Sems-linie. Deze werd toen al in lijn uitgezet op
verzoek van Stadhouder Willem Lodewijk van Nassau-Dil-
lenburg. Immers er waren al decennialang (eeuwen!) dis-
puten en twisten tussen Groningen en Oversticht/Drenthe
over deze grens. Waar in die moerassen ten oosten van
Noordlaren en onder Bourtange lag nu de grens? Sommi-
gen beweerden dat het kwam omdat de grenspalen steeds
weer wegzakten in het moeras. Het leidde tot ruzies tussen
de boeren van Onstwedde, Buinen en Valthe. Dus grepen
de Friese Oranjes in en ordonneerde Willem het een en
ander, zo hielpe hem God Almachtig. Namens Groningen
werd landmeter Jan Sems, en namens Drenthe landmeter
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Jan de La Haye ingehuurd. Dat de laatste in naam nergens
terugkomt zegt ook wel wat over de dominantie van ‘Stad’
die zich ook vroeger al nooit heel bescheiden heeft opge-
steld.
Als je die oude ‘Sems’lijn met de moderne apparatuur van
400 jaar later vanuit Zuidoost-Drenthe doortrekt richting ‘-
Stad‘ kom je maar 453 meter naast de Martinitoren uit. Op
internet vind je dat ‘dus daarom het niet op de Martinitoren
georiënteerd kon zijn’. Zou het? Maar als het 400 jaar
eerder is gedaan door de touwtjes aan elkaar te knopen
vind ik het een knap stukje werk van Jan & Jan (de twee
J’s). Op basis van die lijn viel Ter Apel overigens bij Drenthe.
De linkmiegelige Hooge Heeren in ‘Stad’ pikten dat niet en
wisten duidelijk te maken dat het Klooster immers bij de
Bisschop van Munster had gehoord. En dat was altijd
Groningen, nou ja totdat ze deze Bisschoppelijke Bommen-
gooier de stad uit zetten (en dat leidde overigens weer tot
de bijnaam van ons Noordlaarders maar is weer een ander
verhaal). En nimmer had het Klooster immers ooit onder de
bisschop van Utrecht gevallen die over het Sticht en
Oversticht te weten Overijssel en Drenthe ging. En nu wel?
Dat was toch vreemd?
En zoals elke bestuurder die bij spannende zaken wat moet
doen dan doe je maar beter niets. Het gebied bleef hierna
dus gemeenschappelijk niemandsland. Maar omdat ge-
meenschappelijk land een onbegrepen begrip is in de
agrarische-westerse cultuur bleven de onlusten doorgaan.
Als de Drenten al geld bij elkaar kregen om zelf kanaaltjes
(‘monden’) naar het Stadskanaal groeven, liet Groningen
ze ijskoud weer dichtgooien. Zand erover! Immers de 60
roeden tussen zijkant kanaal en Semslinie waren niet
Drents… En voor een aansluiting op ‘hun’ kanaal diende
toch welzeker betaald te worden.
 
Koningsraai
Na 200 jaar gesteggel greep weer een hoogwaardigheids-
bekleder in. In 1814 bracht Z.K.H. Willem I een bezoek aan
Stadskanaal en hij zag wat goed was. In eigen woorden
constateerde hij dat ‘aanzienlijke voordelen aan het Fienan-
tiewezen der Stad Groningen en eindelijk aan de welvaart
van het geheele Rijk’ zouden toevallen bij een bepaald
besluit. En omdat ook de Hoge Heeren altijd de grootste
hoop uitzoeken om zich te ontdoen van wat ontdaan moet
worden gaf de Koning Groningen op alle punten gelijk. Op
verzoek van de Koning werd dat stuk dus overnieuw inge-
meten, en dat nieuwe stukje objectieve meetwerk werd de
Koningsraai genoemd. Weer hadden de Drenthe het nakij-
ken.
Hoe vreemd dit wellicht ook klinkt, ik zie hier ook in dat wij
Groningers eerder één volk zijn met de Friezen dan met de
Drenten. We hebben weliswaar het NederSaksisch als taal
gekozen in plaats van dat stelsel aan piepende en knarsen-
de neusklanken waar de LangGezichten elkaar mee begrij-
pen kunnen. Qua taal lijken wij op de Drenten en omge-
keerd. Maar qua koppigheid en standvastigheid werd het
laatste vruchtbare stuk kwelderland tussen zand en Wad-

denzee niet voor niets eeuwenlang Frisia genoemd. Mis-
schien wel het verschil tussen ‘wie boeg’n nait’ en 'tis wel
goud heur’.
 
Werde Bras?
Over het nakijken van de Drenten gesproken. Op sommige
kaarten kom je op de plek van Midlaren de naam Werde
Bras tegen. De kaart die als afbeelding 2 weergegeven is,
is uit 1558, dus van ver voor de Bataafse Republiek,
waarmee het hier vast geen variant op het franse Quatre
Bras betreft. Ook was het ruim 100 jaar voordat Bommen
Berend Noordlaren en omgeving onveilig maakt. Dus het
Duitse ‘werde’ is het vast ook niet. Wie dit weet of kan uit-
puzzelen graag berichtje naar de redactie (dorps-
krant@noordlaren.eu), die het mij wel doorspeelt. Op deze
kaart uit 1558 zie je ook duidelijk qua aantal dorpen hoe
vruchtbaar het Groninger land was in vergelijking met de
woeste gronden in Drenthe. En Finsterwolde was nog een
vissershaven(!). Tot slot dus nog een stukje troost, ook
vroeger lagen de grenzen heel anders dan nu.

Afbeelding 2: Werde Bras op de plek van Midlaren.

Afbeelding 3: Detail van afbeelding 2.
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dat de nu al prachtige tuin de komende jaren een bloemrij-
ke oase wordt voor insecten, vogels, mensen die ons komen
bezoeken en onszelf.
 
Meer dan werk
We zijn beiden arts. Jacqueline is patholoog in het Antoni
van Leeuwenhoek en zit drie dagen per week in Amsterdam.
Martje is psychiater en werkt in Zuidlaren in een kliniek op
het terrein van Dennenoord. Prachtig werk. Maar omdat er
zoveel meer in het leven is dan ons beroep, werken we
beiden parttime. Jacqueline is graag op het wad, Martje zit
graag op de fiets. We maken allebei muziek - hoewel
minder dan we zouden willen - Martje doet vrijwilligerswerk
voor de Dutch Guitar Foundation en onze vakanties bren-
gen we het liefst met ons VW-busje in Noorwegen of
Frankrijk door. En ja, tenslotte werken we graag in de tuin:
vroeger op ons dak, nog steeds in de tuin van Martjes
moeder en nu dus in Noordlaren.
 
Over de heg
Onze inburgering in Noordlaren verloopt een beetje ver-
brokkeld. Eerst moesten we wegens familieomstandighe-
den de borrel voor onze naaste buren op het laatste moment
afblazen. En nu verhindert de Coronacrisis bezoeken van
en aan onze buren. Maar door de ontmoetingen op straat
en over de heg voelen we ons al heel erg welkom en be-
hoorlijk ‘thuis’ in het dorp. Als het later in het jaar allemaal
weer mag, hopen we onze buren, dorpsgenoten en het
verenigingsleven beter te leren kennen.
Inmiddels hebben dankzij Jouke en Gert twee pony’s op
leeftijd ons voormalige geitenweitje al een paar keer ‘ge-
maaid’, heel gezellig, staan de eerste planten in de grond
en heeft Gert onze fruitbomen gesnoeid. We drinken al de
hele winter sap van onze eerste oogst…
Kortom: we zijn heel gelukkig dat we hier zijn komen wonen
en hopen nog heel lang te genieten van deze plek en het
gezellige dorp. Of we al een favoriete plek hebben in
Noordlaren? Eén plek is te weinig: de polder, de Lanteern,
het Noordlaarderbos - altijd al ons favoriete wandelbos...
Ten slotte: Martjes vader kwam weleens biljarten in de
Lanteern met een oude vriend. Martjes vader is er niet meer,
het biljart staat er nog. Wij willen graag leren biljarten...

Tijd van Komen
door Martje en Jacqueline
 
In de zomer van 2019 vonden wij het huis waarvan we al
jaren droomden, maar niet meer geloofden het ooit te zullen
vinden. Het huis aan de De Steeg 1, door onze voorgangers
verrassend gebouwd in de helft van de voormalige koeien-
stal van de boerderij aan de Lageweg 37, met een enorme
groene besloten ‘verborgen’ tuin, had alles dat we op ons
wensenlijstje hadden staan: groen, stil maar niet afgelegen
of eenzaam, op fietsafstand van de stad Groningen, dicht
bij prachtige afwisselende natuur in het mooiste dorpje dat
we kenden.
 
Intens blij
Als iemand ons een jaar geleden gevraagd had of we ooit
een huis zouden kopen dat serieus verbouwd zou moeten
worden, hadden we volmondig ‘nooit’ geantwoord. Maar
eenmaal verliefd op een huis wordt alles overkomelijk. Dus
begonnen we in september, twee dagen na de overdracht,
aan een verbouwing die meer voeten in de aarde bleek te
hebben dan we hadden voorzien. Het asbest moest van het
dak, dat daarna uitgevlakt, geïsoleerd en weer opnieuw
bedekt moest worden. Alles in de natste herfst en winter
sinds jaren. In de loop van oktober en november ontstonden
plassen in wat de slaapkamer moest worden, groeide er
schimmel op de oude gebinten, viel de ketel uit en liepen
de sporen van lekkage langs de muren. Het was in die
maanden moeilijk voor te stellen dat het huis in het voorjaar
weer bewoonbaar zou zijn.
Maar ondanks het feit dat we ook in ons privéleven te maken
hadden met ernstige ziekte en overlijden van dierbaren,
verloren we de moed niet. Enerzijds omdat we iedere keer
als we in Noordlaren waren intens blij werden van deze
plek, maar zeker ook omdat we kennis maakten met onze
- toen nog toekomstige - buren en werden geraakt door hun
vanzelfsprekende hartelijkheid. We woonden hier nog niet
maar hoorden er al een beetje bij.
Begin februari, vlak voor de coronacrisis echt losbarstte,
zijn we samen met onze poezen Karel en Teun verhuisd.
We hadden inmiddels ons huis in de stad Groningen, waar
we 15 jaar met veel plezier hebben gewoond, verkocht aan
kopers die net zo enthousiast werden van het huis als wij
destijds. Een deel van de planten uit onze stadse daktuin
zijn meeverhuisd en krijgen eindelijk vaste grond onder hun
wortels.
 
Bloemrijke oase
Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe goed het
ons doet om hier te wonen: de stilte, het groen, de ruimte,
de buurt, de vogels in de tuin en in de polder, het fijne –
hoewel door de Corona nog beperkte – contact met de
buren.
Na de verbouwing is straks de tuin aan de beurt: een van
de belangrijke redenen om naar Noordlaren te verhuizen is
onze behoefte aan buiten zijn, groen en een tuin. We hopen
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Onder de Klokslag van Noordlaren
Manifestatie bij 150 jaar Begraafplaats

 
door Henny Groenendijk
 
De Noordlaarder begraafplaats neemt een bijzondere plek
in in de harten van velen die daar hun dierbaren hebben
begraven. Dat kunnen inwoners van Noordlaren en Glim-
men zijn, maar net zo goed families die zijn uitgezwermd.
Dorpshuis De Hoeksteen heeft samen met het College van
Kerkrentmeesters van de Bartholomeuskerk het plan op-
gevat in de zomer van 2021, wanneer de begraafplaats 150
jaar bestaat, voor alle betrokkenen een bijeenkomst te or-
ganiseren. Het wordt een soort reünie, bedoeld voor fami-
lies die elkaar soms kennen, soms geen weet meer hebben
van de graven van hun voorouders, maar die via de
Noordlaarder begraafplaats toch in zekere zin met elkaar
zijn verbonden. Sommigen maken wellicht voor het eerst
kennis met Noordlaren en omgeving, anderen zijn er al mee
vertrouwd.
 
Middenin de coronacrisis is het misschien moeilijk voor te
stellen hoe zo’n manifestatie vorm kan krijgen. Natuurlijk
zullen de officiële richtlijnen van dat moment leidend zijn.
Een website met daarop meer informatie over doel en
programmaonderdelen ligt in het verschiet. De huidige
privacyregels staan het actief benaderen van ‘verre’ nabe-
staanden in de weg, maar geïnteresseerden kunnen zich
straks via de website aanmelden en hopelijk doet de buzz
de rest. U hoort nog van ons. Namens de werkgroep ‘Onder
de klokslag van Noordlaren’, Henny Groenendijk.

Begraafplaats Noordlaren 150 jaar
Aanleiding voor een boek

 
door Theo Sieling
 
In 1871 is de begraafplaats van Noordlaren in gebruik ge-
nomen. Deze openbare begraafplaats is er voor mensen
uit Noordlaren, Glimmen en Harendermolen. Dit betekent
dat deze bijzonder plek met veel en bijzondere mensen in
2021 precies 150 jaar bestaat.
 
Het college van kerkrentmeesters, eigenaar en beheerder
van de begraafplaats, wil dit niet  ongemerkt voorbij laten
gaan. Aan één activiteit wordt al gewerkt. Het is de bedoe-
ling om in het voorjaar van 2021 een boek uit te brengen
over ‘begraven in Noordlaren’. De begraafplaats, maar ook
het kerkhof rond de kerk, zullen daarin centraal staan.
Belangrijk onderdeel van het boek zullen de verhalen van
mensen uit Noordlaren en Glimmen zijn.
Het boek zal geschreven worden door Friso Bavinck
(voormalig docent Nederlands), in samenwerking met Eppo
van Koldam (voormalig gemeentesecretaris van Haren en
voorzitter van Old Go) en Hein Bekenkamp (voormalig
journalist van het Harener weekblad).
 
Wie kent verhalen?
Friso is op zoek naar mensen die op de een of andere
manier een bijdrage willen en kunnen leveren aan het boek.
Dat kan zijn door verhalen, maar ook op andere wijze is een
bijdrage welkom.  
U kunt Friso benaderen via friso@bavinck.nu.

Noordlarense symmetrie (Foto: Peter van Ek)
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Rond de Kerk
door Dick Vos
 
Het vorige nummer van de Dorpskrant lag nog niet op de
mat, of alles wat ik erin gezet had was achterhaald. Door
de maatregelen vanwege het coronavirus kwamen uitein-
delijk alle geplande activiteiten te vervallen. Vooral jammer
was dat de traditionele Hemelvaartspelgrimage van de
kerken in Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen werd
afgeblazen. Die variant op dauwtrappen zou eindigen met
een ontbijt in De Hoeksteen en een dienst in de Bartholo-
meuskerk. En niet voor niets zou dat in Noordlaren geweest
zijn. Net als in een groot aantal andere kerken in Nederland
had een kunstenares een aantal werken voor de kerk ge-
maakt in het kader van wat genoemd wordt: Feest van de
Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zou de kerk een
aantal middagen open geweest zijn voor publiek.
 
Klokken van Hoop
Terwijl de diensten en activiteiten vervielen, heeft de kerk
op een andere manier van zich laten horen. Vanaf eind
maart tot begin mei heeft de klok geluid op woensdagavond
van  19.00-19.15 uur. Ze golden als uiting van verbonden-
heid in corona-tijd. Ze luidden als teken van hoop en troost
voor wie ziek waren of vereenzaamden en uit respect voor
hardwerkende hulpverleners. Dit gebeurde in navolging van
de Paradijskerk in Rotterdam en het bleek een initiatief dat
als een lopend vuurtje om zich heen greep. Uiteindelijk
deden bijna 1000 kerken mee.
Toen bekend werd dat de basisscholen weer zouden be-
ginnen, werd geconcludeerd dat zich nieuwe tekens van
hoop aandienden. De klokken zijn daarom voor het laatst
geluid op Bevrijdingsdag. Toen van 12.00-12.15 uur. ‘Daar-
mee markeerden we tevens de dag waarop het 75 jaar
geleden was dat Nederland bevrijd werd en lieten we horen
dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona
kunnen overwinnen’, schreven de mensen van de Paradijs-
kerk. Zie: www.klokkenvanhoop.nl.
 
Geen kerkdiensten
Inmiddels start Nederland weer enigszins op. Half mei heeft

de kerkenraad, het bestuur van de kerkelijke gemeente,
besloten om met ingang van juli weer kerkdiensten te gaan
houden. Het zal wel anders zijn dan vóór corona. De kerk
dient zó te worden ingericht dat deelnemers op anderhalve
meter afstand van elkaar kunnen zitten – afgezien van
partners en gezinnen. Er zal in de diensten ook niet gezon-
gen worden zoals gebruikelijk. In de minuscule druppeltjes
die we daarbij de lucht ingeblazen worden, kunnen zich
virussen verschansen. Na de diensten zal het koffiedrinken
komen te vervallen. Dit alles zolang als nodig is.
Voor Noordlaren heeft dat een pijnlijke consequentie. De
diensten zullen niet in Noordlaren plaatsvinden, maar in
Glimmen. De Trefpuntkerk in Glimmen heeft losse stoelen,
waardoor die kerk beter in te richten is voor ‘anderhalve
meter-kerkdiensten’. Er kunnen daar veel meer mensen
terecht dan de 35 mensen die in de Bartholomeuskerk
voldoende afstand kunnen houden.
De kerk geeft hiermee gehoor aan de adviezen die de
landelijke kerk opstelde. Met of zonder publiek, elke zondag
is wel een kerkdienst van de protestantse gemeente
Noordlaren Glimmen online te volgen. Ga naar www.ker-
kopmroep.nl en zoek op ’Glimmen’. Nadat ze online geko-
men zijn, blijven de diensten zeker een aantal weken be-
schikbaar.
 
Stil zijn in de kerk
Omdat de kerkdiensten vervielen, is af en toe de kerk
opengezet op zondagmiddag - voor stilte en bezinning, een
kaars of een gebed. Zeker in Noordlaren werd daar gebruik
van gemaakt. Door kerkleden, maar ook door wandelaars
en fietsers. Bijzonder om te zien hoe mensen, onder de
indruk van de sfeer in de kerk maar misschien ook vanwe-
ge wat er allemaal in hen omgaat, even gaan zitten en
letterlijk en figuurlijk stil worden. Een prachtige functie voor
een kerk.
Ook omdat er geen diensten zullen plaatsvinden, is het de
bedoeling om de Bartholomeuskerk komende zomer op
deze manier met enige regelmaat open te stellen. Wanneer
precies, dat moet nog vastgesteld. Zodra ze bekend zijn,
zullen de data in ieder geval via het prikbord van de to-
ren aangekondigd worden.
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Intelligente Knockdown
door Bas Nijhoff
 
Beste Dorpsgenoten,  wat gaat U met vakantie doen? Ik
ben er wel even aan toe. Voel me helemaal uitgeteld.
Wat werden we weer ons bewust hoe bevoorrecht we zijn
om in de omgeving van Noordlaren te wonen.  En met het
prachtige weer van dit voorjaar en al onze intelligentie, was
de Lockdown zeker geen straf.
Wij hamsterden wc-papier. In de VS semiautomatische
ER15’s geweren. En in Afrika Woestijnsprinkhanen.
Menigeen was de stikstof-crisis en de opwarming van de
aarde nog aan het vieren met Après-Ski of Carnaval, toen
in Nederland het Chinees vuurwerk illegaal binnenkwam.
Er werd opeens veel zichtbaar. Niet alleen de Himalaya
voor de bewoners die er aan de voet wonen. En niet alleen
de lucht, blauw zonder strepen, werd helder. En wat was
er veel te horen in de nieuwe stilte.
 
Maar wat gaat het nieuwe normaal worden? Die  1,5 meter
maatschappij, wordt dat het wel? Ik heb eens wat zitten
rekenen:
Er leven momenteel ongeveer 8 miljard mensen op aarde.
Als we met zijn allen 1,5 meter afstand moeten houden,
komt dat neer op een menselijke rij met een lengte van 12
miljard meter. Dat is 12.000.000 kilometer.
De omtrek van de aarde bedraagt 40.075 kilometer.
Dit betekent dat het lint van mensen 300 keer om de aarde
gedraaid is.
Dat wordt een mandemie in plaats van pandemie.
 
En dan te weten dat slecht 30 % van het aardse oppervlak
uit land bestaat. De rest is water.  Dat houdt in de 1,5 meter-
afstand-maatschappij het menselijke lint zich in het meest
optimale geval 1000 keer om de aarde moet vouwen! 
Oh nee, dit klopt niet helemaal. Een mens neemt zelf nog
gemiddeld een circelopervlak in met een doorsnede van 50
centimeter. Dan komen we per persoon uit op 2 meter. Dus
dat wordt dan 1500 mensenlijnen rond de aarde met 1,5
meter afstand. Gaat dat lukken?

Als we ook allemaal stilstaan wel. Of tegelijkertijd bewegen
misschien?
Line-dance ’n dus?  Is eigenlijk niet helemaal mijn ding.
Maar we kunnen  natuurlijk niet de hele tijd staan. Laat de
helft van de bevolking om en om slapen. Een liggend per-
soon neemt ongeveer 2 meter in. Dus de ene helft neemt
50 cm in en de andere helft 2 meter.  Op die manier wordt
dat in totaal 2500  lijnen mensen rond de aarde!
Op weer 1,5 meter naast elkaar dan hè. Gaat dat wel luk-
ken? Of heb ik ergens een reken foutje gemaakt?
 
Maar ik vraag mij wel af:  wat kunnen we eigenlijk leren
van deze pandemie?
Dat een gezamenlijke tegenstander ons helpt om ons
verbonden te voelen?
Dat alle milieu doelstellingen wél gehaald kunnen worden?
Als we het maar gezamenlijk wereldwijd doen en bang
genoeg zijn.
Dat olie eigenlijk waardeloos is?
Dat niet meer autorijden zorgt voor minder files? Op de
snelweg rijden met 100 Km. per uur was eigenlijk al stilstaan
toch?
Dat vliegen niet meer kan? Ik zou ook niet meer weten waar
naar toe?
Dat ook terroristen nu werkeloos zijn, nu er geen vluchten
en mensenmassa’s zijn?
Dat in islamitische landen de helft van de bevolking altijd al
in strenge Lock-down zat? De vrouwen wel te verstaan.
Dat alcohol goed is tegen Corona?
Dat me-too een Tatoe er definitief niet meer in zit?
Dat voetbal met Corona extra spannend is? Wat te denken
van blaasvoetbal?
Dat we samen eenzaam zijn?
Dat Intensive Care minder belangrijk is dan zorg voor el-
kaar?
Dat we met zijn allen al lang op de IC lagen? Meer dan 1,5 º
C verhoging is behoorlijke koorts toch?
Dat ook criminelen aan de Lockdown mee doen?
Dat we allen in het zelfde overvolle schuitje zitten?
Dat we allemaal kwetsbaar zijn, ook ik?
Dat vleermuis-soep echt niet gezond is? En ook schubdier-
vlees niet?
Dat we niet meer moeten wokken in deze pandemie?
Dat er geen oorzaak is, maar wel een gevolg?
Dat ons oude normaal eigenlijk abnormaal was?
 
Oh, ik hoor net op de radio dat de Beurskoersen gemiddeld
weer met 10% omhoog zijn gegaan. Verrassend. Niet de
economie, maar angst en hebzucht stuurt de beurs is de
verklaring. Dat komt dan wel weer goed dus.
Maar soms verlang ik naar een intelligente Knockdown.
Echter eerst toch maar verder met het huis schilderen en
de tuin op orde brengen. Hoop wel dat het 's nachts eens
wat meer gaat regenen.
Het zijn en blijven onzekere maar ook boeiende tijden. Die
zekerheid hebben we in ieder geval wel.
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Met de muziek mee…
Stichting Festiviteiten Noordlaren (SFN)
 
Het zijn rare maanden voor iedereen, alles “intelligent op
slot”, hopen dat we gezond blijven, elkaar niet aan mogen
raken en een praatje maken met iemand terwijl je bijna aan
de overkant van de straat staat.
 
Maar dan…. muziek……vrolijk geluid…. wat is dat?
Een draaiorgel?? Plantjes??
Ja dat was superleuk om zo de plantjes te bezorgen en
zoveel enthousiaste reacties te zien op de muzikale bege-
leiding van het orgel - gesponsord door de leden van ons
bestuur!.

En…de SFN heeft dit jaar een record aantal bestellingen
binnengekregen, echt top. Dat kunnen we goed gebruiken
voor de spaarpot van het dorpsfeest, dus allemaal onze
hartelijke dank.
We hopen met elkaar dat deze spannende periode gauw
weer voorbij is en dat iedereen gezond blijft of wordt, zodat
we weer lekker bij elkaar in de tuin kunnen zitten om de
bloeiende weelde te bewonderen  .
 
Met dank aan alle helpende handjes die het mogelijk
maakten om deze actie volgens de RIVM voorschriften uit
te voeren, kwekerij Hommes in Eelde, de trouwe leverancier
van onze plantjes, en natuurlijk Joris ten Have en zijn orgel.

Bij de kweker

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)
-- (secretaris)
rieshoek.noordlaren@gmail.com
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Koningsdag 2020
door de Oranjecommissie Noordlaren
 
Het coronavirus dreigde de festiviteiten van koningsdag
2020 helemaal af te gelasten, maar gelukkig heeft Noord-
laren een oranjecommissie die zich niet zo snel uit het veld
laat slaan. Er werd een plan gemaakt, kinderen met kleur-
potloden uit Noordlaren opgetrommeld, ingrediënten voor
een ontbijt ingekocht en een mooie glimmende trekker met
kar uit de stalling gehaald. Koningsdag 2020 is niet onop-
gemerkt voorbijgegaan.
Er werden 250 kaarten door zo’n 30 kinderen gekleurd, 250
tasjes gevuld met een ontbijtje en deze tasjes zijn op de
ochtend van 27 april door dezelfde 30 kinderen samen met
de oranjecommissie langs de huizen gebracht.
Aan het kleuren van de kaartjes zat nog een kleurwedstrijd
vast. De 2 mooist gekleurde kaartjes werden beloond met
een prijsje.
We hopen dat u er allen heerlijk van genoten heeft. We
zetten voor 2021 weer in voor een gezamenlijk ontbijt in de
Rieshoek.
 
Schat bij het hunebed
‘s Middags werd een ‘WhatApp-familie-fiets-speurtocht’
georganiseerd door de Oranjecommissie. Veertien families/
groepjes hebben gebruik gemaakt van de speurtocht die
op afstand via WhatsApp opdrachten volbracht kon worden.
Door het juiste antwoord op de vragen te appen naar de
spelleiding werd steeds een nieuwe opdracht ontvangen.
Als alles goed ging werd aan het eind een ‘schat’ gevonden
in het bosje bij het hunebed.
De foto’s spreken voor zich: het was erg geslaagd!
 
Enthousiast?
De Oranjecommissie wil volgend jaar weer een leuke ko-
ningsdag organiseren. Normaal gesproken zetten we een
melkbus klaar waarin u een vrije gift kunt doen. De melkbus
hebben we dit jaar niet ingezet. Wilt u toch een donatie
doen? Dan kan dat via onderstaande QR-code.
De Oranjecommissie is op zoek naar één of twee nieuwe
leden. Marc Drenth neemt afscheid en we willen onze
commissie graag aanvullen met een paar enthousiaste,
creatieve, nieuwe leden! Lijkt het je leuk om je aan te slui-
ten? Neem dan contact op met één van ons. Met vriende-
lijke groet en tot de volgende editie van Koningsdag! 
 
De Oranjecommissie Noordlaren: Agniete van Everdinge,
Jeanette Rozema, Marc Drenth, Joost Veenema.
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De avonturen van Eva en Beer
door Marijn Pietersen
 
Vandaag gaan Eva en Beer naar het strand. Het is al een
paar dagen erg mooi weer. Papa en mama hebben de auto
volgepakt met handdoeken, een parasol, boeken, een
emmer en een schep en een grote box vol met lekkers.
Omdat het best een eindje rijden is, gaan ze al vroeg weg.
Eva heeft haar mooiste badpak aangetrokken. Witte en rode
strepen, met een zonnetje op de voorkant. Ook haar zon-
nebril gaat mee. Beer is gek op zwemmen in de zee! Hij
hoeft geen zwembroek aan natuurlijk, maar hij krijgt wel zijn
gele halsband om. Zo kan Eva hem goed zien als hij de zee
induikt.

Beer in het water (tekening Marijn Pietersen)

Pokémon - speel mee!
door Flint
 
Hallo ik wil vragen aan alle kinderen om een bericht sturen
als je Pokémon go speelt.
Want ik speel het ook en ik wil graag een clubje oprichten.
Ik wil jullie alvast bedanken voor het berichtje !
 
Flint,
Noorderstraat 3,
e-mail: flintp.pps@jenaplanschool.nl 

Na een lange autorit zijn ze eindelijk bij het strand. Papa en
mama nemen alle spullen uit de auto mee en ze lopen naar
het strand. Beer is gek op kuilen graven. Hij rent voor Eva
uit en zoekt alvast een plekje uit. Hij is helemaal blij. Hij
kwispelt en blaft en maakt koprollen door het zand.
Wanneer ze vlakbij het water zijn leggen ze alle spulletjes
neer. Eva pakt de schep en helpt Beer met het graven van
de kuil. Dieper en dieper. Groter en groter. Tot ze er allebei
inpassen! Samen zitten ze in de kuil. Alleen hun hoofden
steken er nog bovenuit!
Wat Eva en Beer niet hadden gezien, is dat het water on-
dertussen steeds dichterbij was gekomen. En ook papa en
mama zagen het niet, die zaten met hun neus in een boek
gedoken. Plotseling was er een golf, en…PLONS! De hele
kuil liep vol met water. Eva en Beer waren helemaal nat.
Eva gilde van schrik en Beer begon te blaffen. Snel kwamen
papa en mama er aan. Maar Eva en Beer lachten er alweer
om. Ze waren geschrokken en kletsnat, maar het was toch
ook heel erg grappig. Wat een geluk was dit, nu hadden ze
een eigen zwembad!
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Managers & Adviseurs
in Gebieds- en Projectontwikkeling

Noordlaren, Amsterdam, Amersfoort, Austerlitz

prak@cooperfeldman.nl www.cooperfeldman.nl

06 388 211 62

Appelbergen in de Oorlog
 
Door Arjen Boswijk
 
Vierendertig namen in Appèlbergen

Er staan hier in Appelbergen
nog vierendertig namen
op twee stenen tafelen
langs het onbegaanbare moeras

Verdwenen mensen uit 1943
stakers die hun onschuldige daad
met de dood moesten bekopen
ver in het Grote Veen, een plas
van permafrost als Pingoruïne

Vijftien mensen ergens onvindbaar
oostelijk van Glimmen in dit bos
van oude dennen en heide
heimelijk vermoord en verstopt
in drassige gesloten aarde

Ze werden gezocht
en hier niet meer gevonden
ik lees hun namen hardop voor
in dit schuldig landschap om
vandaag nog aan hen terug te denken  
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OPSCHIER’N NOORDLOAREN ver-
plaatst naar 19 september2020
Door Lia Moes
 
Alle aangemelde Lente-Kriebels acties van 28 maart t/m
25 april zijn niet doorgegaan.
 
Nazomer-Kriebels 2020 is het zusje/broertje van Lente--
Kriebels 2020 geworden.
 

Die zijn van zaterdag 29 augustus t/m zaterdag 19
september 2020.

 
Zaterdag 19 september is de World Cleanup Day. Ruim
60 actieteams zijn verplaatst, waaronder ook Opschier’n-
Noordlaoaren. Deze nieuwe data kunnen worden
genoteerd!
 
Voor de Nazomer-Kriebels wil ik graag volgende datums
aanmelden.

Donderdagochtend10 september, zaterdag 12 sep-
tember , en 15 of 16 september  ’s middags of ’s

avonds.
Degenen die zich voor Lente-Kriebels hadden gemeld zal
ik in elk geval weer vagen om mee te doen. Wilt u zich nu
ook graag opgeven? Graag …
 
Aanmelden kan bij Lia Moes, Zuidlaarderweg 60 C, tele-
foon 050-5567808
 
Wilt u liever zelf en op eigen gelegenheid zwerfafval oprui-
men? Via het contactformulier Stille Krachten op:
www.gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-
mij kunt u zich ook persoonlijk aanmelden. De gemeente
komt dan benodigdede materialen brengen, zoals afvalgrij-
per en afvalzakken.
 
In april zijn meerdere dorpsgenoten als Stille Kracht op
pad geweest. Op de Lageweg, Zuidlaarderweg, richting
Hunebed en bos. In verband met de corona maatregelen
elk aan een kant van de weg. Of als gezin. Meerdere vuil-
niszakken met uiteen lopend afval werd er gevonden. Zie
foto.
 

Busvervoer - wijzigingen, reacties t/m
4 juni 2020
Busdienstregeling 2021 Groningen Drenthe bekend, 13 mei
2020
Door B&W Groningen  (samenvatting door redactie
Dorpskrant)
 
Op zondag 13 december 2020 start de nieuwe dienstrege-
ling voor het busvervoer in Groningen en Drenthe. Het
dagelijks bestuur OV-bureau heeft op 24 april de ontwerp-
hoofdlijnen voor de nieuwe dienstregeling (pdf, 3.8 MB) -
goedgekeurd. Tot vrijdag 12 juni 2020 is er gelegenheid om
reacties te geven op de ontwerp-hoofdlijnen. In de voorstel-
len is geen rekening gehouden met de mogelijke lange
termijneffecten van de coronacrisis. Mocht er sprake zijn
van aanhoudend lage reizigersaantallen, dan heeft dit een
nog niet te voorzien effect op de uiteindelijke inzet in de
dienstregeling 2021.
Klik voor voorgenomen dienstregeling op
https://www.ovbureau.nl/publish/pages/129481/memo_vrij-
gave_ontwerp-hoofdlijnen_dienstregeling_2021_2.pdf
Reactietermijn U kunt van 13 mei tot en met 4 juni 2020
reageren. Dat doet u door o.v.v. ‘dienstregeling 2021’ een
e-mail te sturen naar ov@groningen.nl of een brief te sturen
naar:
        Gemeente Groningen , afd. Stadsontwikkeling
         t.a.v. secretariaat Ruimtelijk Beleid & Ontwerp
         Postbus 7081 
         9701 JB Groningen
 
Interactieve kaart buslijnen https://www.ovbureau.nl/ov-
cijfers/interactieve/
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Dorpscoöperatie Noordlaren
Persbericht, Noordlaren, 10 mei 2020
 
Dorpscoöperatie Noordlaren heeft het startsein gegeven
voor de aanleg van een gezamenlijk zonnedak. Vanaf
vandaag is het dak uitverkocht; 25 bewoners en bedrijven
uit het dorp hebben zich gemeld om via 180 zonnepanelen
stroom op te wekken. Iedereen die zonnepanelen heeft op
het dak, ontvangt via de energierekening een vergoeding
voor de door hen opgewekte stroom.
 
Jaap de Winter, Jouke de Jong en Adri van der Sluis, zijn
namens Dorpscoöperatie Noordlaren, de initiatiefnemers
van het gezamenlijke zonnedak. “Het is ons eerste concre-
te project”, vertelt de Winter. “Iets wat we zelf erg graag
wilden realiseren voor de bewoners van ons dorp. We
startten in april met de verkoop. Gelukkig is die behoefte
om zelf duurzame energie op te wekken er ook bij de be-
woners van ons dorp. We zijn er trots op dat, juist in deze
tijden, binnen no time alle zonnepanelen zijn uitverkocht!”
 
Kijken naar de toekomst
De Jong ziet dit project als de start van meer lokale ener-
gieprojecten in Noordlaren. Daarom roept hij bewoners uit
Noordlaren en omliggende dorpen op, om zich te blijven
melden bij interesse. “Bij dit project hebben we vooral zelf
de behoefte moeten creëren: het initiatief was nog onbe-
kend, er stond nog geen 45 man te springen om een paar
panelen op andermans dak. Maar met een goed en positief
verhaal, ook financieel gezien, blijkt er veel animo te zijn.
Nu we het eerste project aan het realiseren zijn, kijken we
ook al naar de toekomst. We willen het dorp en de omgeving
heel direct laten profiteren van de energietransitie”. De
Winter vult aan: “Aan ambitie en enthousiasme hebben we
geen gebrek. Wat ons betreft is dit pas het begin.”
 
Deskundige ondersteuning
Dorpscoöperatie Noordlaren ontving een subsidie van Lo-
kale Energie Voorwaarts, en deskundige ondersteuning
van energiecoöperatie Grunneger Power. De Winter: “Het
voordeel is dat al zoveel initiatieven je voor zijn gegaan: alle
plussen en minnen zijn al bekend. We hebben ons gerea-
liseerd dat we helemaal geen nieuw wiel uit hoeven te
vinden, we hoeven het alleen maar aan het rollen te krijgen”.
 
De zonnepanelen worden naar verwachting in de zomer
geplaatst. Vanaf dat moment produceren ze lokale, groene
energie. Bewoners kunnen op de hoogte blijven van de
projecten van de dorpscoöperatie via www.dcnoordlaren.nl.

Wegversmallingen in Noordlaren
door Henk Ensing
 
Wie de laatste weken over de Zuidlaarderweg heeft gere-
den is vast niet ontgaan dat de grote, ronde bloembakken
nu òp de weg staan, in plaats van daarnáást…
In de enquêtes voorafgaand aan de opstelling van het
laatste Dorpsomgevingsplan (DOP) is de zorg over de
toenemende snelheid van het verkeer op de Lageweg en
de Zuidlaarderweg vaak genoemd. Deze zogenoemde
shared space zones zijn ‘verblijfsruimtes’ waar autoverkeer,
fietsverkeer, maar ook voetgangers op basis van hun eigen
verantwoordelijkheidsgevoel er met elkaar uit moeten zien
te komen. Dit is een verkorte uitleg van een in Nederland
ontwikkeld concept door verkeersdeskundige Hans Mon-
derman. Een die bij menigeen wellicht verbazing opwekt,
maar op meerdere plaatsen in het land is geïmplementeerd.
Zo ook in Noordlaren.
De snelheid in dit gebied is gelimiteerd tot 30 km, maar
zoals velen van ons dagelijks meemaken wordt hier veelal
niet aan gehouden én wordt er op dit aspect niet gehand-
haafd. Na een verkeersmeting, waarbij de snelheid over
langere tijd is gemonitord, kwam dan ook naar voren dat de
gemiddelde snelheid inderdaad hoger dan acceptabel is.
Hiermee is de weg vrij gekomen voor het plaatsen van
verkeersremmende obstakels (waarbij op moet worden
gemerkt dat deze ook thuis horen in een shared space
ontwerp op basis van de richtlijnen van Monderman).
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Creatieve geesten 
Met medewerking van een verkeersdeskundige van de
gemeente Groningen is bekeken hoe  en waar aan de La-
geweg en Zuidlaarderweg  deze verkeersremmers het
meest effectief kunnen worden geplaatst. Hierbij is uiteraard
goed geluisterd naar de ervaringslessen die onze noorder-
buren in Onnen de laatste jaren hebben opgedaan. Mede
op basis van deze ervaringen zijn een aantal creatieve
geesten gekomen tot een ontwerp, passend bij Noordlaren
Daarover later meer.
Concreet betekent dit dat er zowel aan de Lageweg als
Zuidlaarderweg een aantal bakken worden geplaatst, te
beginnen aan de entrees aan de Noord- en Zuidkant. Op
de Zuidlaarderweg zijn voor nu de bestaande ronde bakken
geplaatst, maar uiteindelijk zullen ook deze worden vervan-
gen door bakken van ons eigen ontwerp.
 
Duuurzaam en veilig
En dan komen we bij datgene waar we in Noordlaren goed
in zijn: handen uit de mouwen steken en oplossingen ver-
zinnen. Bewoners aan de Lageweg en Zuidlaarderweg zijn
benaderd om mee te denken en mee te werken en dit heeft
geleid tot een robuust ontwerp waarvan het prototype in-
middels aan de Noordelijke entree van de Lageweg staat.
Een ontwerp waar net als in Onnen planten in kunnen
worden geplaatst, maar tegelijk veel meer open zodat de
wind vrij spel heeft om vocht binnen in de bakken tot een
minimum te beperken. Wij zijn er van overtuigd dat we
hiermee een duurzame oplossing hebben weten te creëren
die past binnen het beeld van het dorp.
In de korte tijd dat ze er nu staan is het effect reeds merk-
baar. En toegegeven, het zal even wennen zijn wanneer
we met enige regelmaat moeten inhouden voor de ver-
keersremmers. Maar de enige reden dat ze er staan is om
te komen tot een verkeersveiliger Noordlaren!
 
Dit alles mede namens Dorpsbelangen en de werkgroep
‘verkeersbakken’ (Peter Deddens, Luuk Hoenderken, Lia
Moes en Wim Mulder).

Vervolg van vorige pagina

bulletin

mei 2020
 
Een groet uit het erg stille dorpshuis De Hoeksteen.
 
Met de plotselinge uitbraak van het vervelende coronavirus
is een mooi voorjaarseizoen  met diverse evenementen
abrupt gestopt. We zijn inmiddels de zomerperiode inge-
rold. Traditioneel een zeer rustige tijd in het dorpshuis. Dat
komt toevallig goed uit, omdat we in deze periode een
opknapbeurt kunnen gaan plannen.
Voor eventuele uitvoering hebben we dan tijd tot eind au-
gustus.
Op 1 september 2020 gaat de Hoeksteen weer open,  is
het plan.
Wij wensen eenieder het allerbeste voor gezondheid en
welbevinden,
Het bestuur De Hoeksteen,
Johan Mak, Mike Snijder, Ulrike Dauter, Francis Nijdam,
Jogchem de Jonge
 
www.noordlaren.eu
of contact via
email: dorpshuis@noordlaren.eu
tel: 0681185604
tel: 0623401911

Foto: Petervan Ek
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Het maken van deze krant
 
Door Marijn Pietersen
 
Afgelopen jaren heb ik met veel plezier deze mooie dorps-
krant in elkaar gezet, samen met Ulrike. Het verzamelen,
ordenen en plaatsen van alle berichten is best een klusje,
maar ik ben altijd blij met de mooie krant die vervolgens bij
u op de mat valt!
Door werk en gezinsuitbreiding wordt het voor mij tijd om
het stokje over te geven. Toch blijf ik betrokken bij de krant,
door stukken te schrijven en bij te springen als dat nodig is.
Ik wens alle mensen van de redactie heel veel plezier en
succes met het voortzetten van de krant. Ook moedig ik
iedereen in en om Noordlaren aan om hun bijdragen te
blijven leveren. Mooie verhalen, oproepjes, evenementen
en foto’s, jullie maken de krant! Voor en door Noordlaren,
de enige ‘glossy’ die ik steevast lees!
 
Ook onderdeel zijn van de redactie? Zie het Colofon voor
de contactgegeven en bekijk de mogelijkheden.
 
Hartelijke groet, Marijn

Tijd van komen
Dick Vos
 
Sinds de laatste week van
2019 woon ik in de Kosterij.
Met het kerkbestuur, waarvan
ik het huis huur, had ik afge-
sproken dat ik zou wachten
tot na de kerst. Na de kerst-
nachtdienst in de Bartholo-
meuskerk kon in mijn toekom-
stige woonkamer toen Glüh-
wein en warme chocolade-
melk gedronken worden. Dat

bleek direct een mooi moment om met de eerste buren
kennis te maken.
Iemand anders had me toegefluisterd dat ik ook moest
zorgen vóór het nieuwe jaar in Noordlaren te zijn. Het
klokluiden na de jaarwisseling mocht ik beslist niet missen.
Ik ben blij dat ik daarnaar geluisterd heb. Geweldig om via
zo’n oude traditie, waarvan ik weet dat die ook elders in
Groningen in ere gehouden wordt, kennis te maken met het
dorp. Ik heb toen een mooi aantal mensen ontmoet en veel
goede wensen uitgewisseld.
 
Terug
Voor ik naar Noordlaren kwam, woonde ik in Norg. Maar
dat was eigenlijk een tussenstation. Daar was ik vanuit
Leeuwarden heengegaan, nadat ik bij de protestantse kerk
in Assen aan het werk gegaan was als diaconaal werker,
en in Noordlaren en Glimmen als secretaris van de kerkbe-
stuur. Door die laatste functie kwam ik in aanmerking voor
de Kosterij. De rest van mijn tijd schrijf ik als freelancer
artikelen. Voornamelijk reportages en interviews voor lan-
delijke kerkbladen.
Mocht u nu denken dat ik van Friese komaf ben - nee. Ik
ben geboren en getogen in Helpman, Groningen. Dat ik
terug ben in de streek waar ik als jongen fietstochten
maakte, heeft er vast aan bijgedragen dat ik me hier snel
thuis voelde.
 
Lief en leed
Zoals ik aangaf, ben ik betrokken bij de kerk in Noordlaren
en Glimmen. Dat vergemakkelijkte het inburgeren ongetwij-
feld. Je kent al wat mensen, en je maakt al deel uit van een
bestaande organisatie binnen het dorp. Omdat ik her en
der de nodige activiteiten heb, ben ik een beetje voorzichtig
met me te storten in het verenigingsleven. Toch wilde ik
geen nee zeggen toen Ulrike me vroeg te helpen met deze
Dorpskrant. 
Een favoriete plek? Ik geloof niet dat ik die al heb. Al moet
ik zeggen dat ik wel gehecht raak aan m’n uitzicht: de kerk,
het kerkhof en het weidse veld daarachter. Zo’n gebouw
dat de eeuwen getrotseerd heeft, relativeert de waan van
de dag. Honderden jaren is daar lief en leed gedeeld - is er

gedoopt, getrouwd en begraven. Op de een of andere
manier gaat er rust uit van zo’n onverstoorbare beweging.
En ik… ook ik ben maar een voorbijganger.
Regelmatig heb ik bezoek van mijn vriendin Anita, die in
het midden van land woont en werkt. Dat ook zij zich hier
snel thuis is gaan voelen, is fijn. Veel minder vaak zijn mijn
twee dochters hier, die ik dank aan ‘een vorig leven’. Zij
werken en studeren in de Randstad. De huidige richtlijnen
voor het gebruik van het openbaar vervoer maken dat hun
reismogelijkheden beperkt zijn.

Noordlaren uit de lucht (Foto: Erwin Pietersen)

19Mei 2020, Jaargang 41, Nummer 250



Noordlaren Muziek
Achter de Veurdeur en Concertagenda

door Carolien Overweg
 
Vroeger, dat wil zeggen toen je bij het woord corona nog
gewoon dacht aan een maisbiertje of een prachtige licht-
krans bij zon- of maansverduistering in plaats van aan een
eng virus, begonnen we bij Noordlaren Muziek altijd een
jaar van tevoren met de voorbereidingen voor Achter de
Veurdeur (AdV).
Achter de Veurdeur, het huiskamerconcertfestival in
Noordlaren waar heel veel Noordlaarders altijd naar uitkij-
ken, vindt één keer per twee jaar plaats. En dus zou onze
lustrumeditie plaatsvinden in mei 2021…
Zou plaatsvinden, want het is niet vroeger, het is nu en dat
betekent voor iedereen helaas een wereld van verschil op
het gebied van gezondheid, regels en een heel andere
samenleving die ook wel aangeduid wordt als het nieuwe
normaal.
De onzekerheid over allerlei zaken en regels betreffende
het coronavirus Covid-19 duurt voort en blijft wellicht ook
nog een poos bestaan. Daarom hebben we nu al besloten
om de 5e editie van AdV 2021 te verplaatsen naar 2022 .
Wel doorgaan en agenderen voor volgend jaar zou name-
lijk onder meer betekenen dat:
• we nu op zoek moeten naar 8 huiseigenaren die bereid
en in staat zijn 3 x tijdens dit festival 20 mensen per keer in
hun huiskamer te ontvangen, zo nodig met in achtneming
van de 1,5 meter regels.
• ook de maaltijd aan lange tafels op straat, waar altijd zo’n
150 a 160 mensen aan deelnemen, lastig te organiseren
zal zijn met zo nodig 1,5 m afstand tussen de deelnemers.
• het een hele organisatie is, een taak die we weliswaar
iedere keer weer met ontzettend veel plezier op ons nemen,
maar waar nu nog zoveel onzekerheid is over eventuele
maatregelen dat we voor heel veel logistieke problemen
zullen komen te staan met mogelijk dubbele of driedubbe-
le draaiboeken.
U, als liefhebber en fan van dit festival, begrijpt hopelijk
onze afweging.De lustrumeditie van Achter de Veurdeur
vindt dus plaats in mei 2022! Laten we hopen dat veel dan
weer net zo is en net zo kan als ‘vroeger’…
 
Concertagenda 2020-2021
Om het leed wat te verzachten en omdat veel mensen ook
weer zin hebben om een concert bij te wonen, hebben we
besloten om in het komend seizoen vanaf oktober tot en
met april elke maand een concert te organiseren.
Ook dit zal nog anders gaan dan ‘vroeger’, bijvoorbeeld met
minder bezoekers, maar wel volgens alle regels die mo-
menteel gelden, zodat u in optimaal veilige condities kunt
genieten. En het betekent dus een uitbreiding van 5 naar 7
concerten, met zoals altijd voor elk wat wils.
We kunnen alvast wel verklappen dat we het seizoen zoals
gewoonlijk heel feestelijk beginnen met: De Casanova’s
bestaande uit Harry Niehof, Jaap Stegeman en Inki de

Jonge. Zij brengen met hun programma ‘Tuttifrutti-ma non
troppo’ een verrassende mix van oude rythm-and-blues  en
hedendaagse Groningstalige songs over de noordelijke
vlakten en de zwarte romantiek van Stad. Dat belooft wat!
Natuurlijk spelen ze ook hun hit: oh Lucia, en als u die nog
niet kent, google dan maar even - wij werden er heel vrolijk
van!
Blijf allen gezond en we zien u graag bij onze concerten die
starten in oktober. Nadere berichtgeving over de nieuwe
maatregelen omtrent onze concerten, reserveringen en
prijzen volgt in de volgende Dorpskrant en houdt u ook tij-
dens het nieuwe seizoen onze website in de gaten: www.
noordlarenmuziek.nl!

Ideeën voor de thuisborrel
Door Ida Kroeze
 
In deze Corona tijd met beperkingen worden we thuis steeds
creatiever. We proberen af en toe op gepaste afstand n.a.
v. een verjaardag of zomaar even te borrelen zonder ook
maar één seconde teveel in de keuken te staan
 
Het vullen van een borrelplank
Kijk wat je in huis hebt, zoals mosterd, augurken, toast,
crackertjes.
Gebruik één of twee planken en drapeer daarop vleeswa-
ren. Ham bijvoorbeeld, rosbief, salami, plakjes schenk,
plakjes ossenworst en leverworst.
Denk ook aan de kinderen: boterhamworst, kipfilet.
Aanvullen met blokjes kaas, bakje Boursin, punt roombrie,
camembert, gorgonzola, een goeie paté, walnoten en een
potje vijgen en kweepeer jam.
Hoge glazen met rauwkost, stengels komkommer, wortel,
bleekselderij en paprika.
Een schaaltje ongezouten gemengde noten en een
schaaltje kleine augurkjes, olijven en dip mosterd en hek-
senkaas.
Een glazen schaal met witte en blauwe druiven en een
hoog glas met meloenblokjes en gember bolletjes.
Serveren met stokbrood ,watercrackers , geroosterd brood.
 
Een borrelplank met vis is ook een aanrader
Op de plank, mooi neergelegde gerookte zalm, stukjes
gerookte makreel, een bakje Hollandse garnalen, een
blikje haring in tomatensaus, een bakje tonijnsalade (zelf-
gemaakt het lekkerst).
Een bakje fijngehakte rode ui, kleine augurkjes.
Serveren met stokbrood en een lekker drankje.
 
De Witte Wijn met bitterballen op een terras aan het Zuid-
laardermeer staan nog even in de wacht… Goeie zomer!
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Tijd van Komen
Alma Timmer
 
Beste dorpsgenoten,
Wij zijn Richard Paas en Alma Timmer, en samen met onze
zoon Thom zijn wij eind februari komen wonen aan de
Zuidlaarderweg 66. Wij hebben Onnen verlaten omdat we
kleiner wilden gaan wonen, maar we wilden wel graag in
deze omgeving blijven. De keus voor Noordlaren was al
gauw gemaakt omdat Richard en ik beiden binding met het
dorp hebben. Richard is hier als tiener komen wonen en
opgegroeid aan De Steeg. Mijn vader was een geboren en
getogen Noordlaarder en ik logeerde als kind tijdens de
schoolvakanties bij mijn oom en tante aan de Zuidlaarder-
weg 56. Daarnaast hebben Richard en ik nog samen aan
de Lageweg gewoond, voordat we naar Onnen vertrokken.
In Onnen hebben we 23 jaar met veel plezier gewoond, met
alle vrijheid om ons heen, maar het voelt goed om weer
terug te zijn.
En een favoriete plek? Nee, die hebben we eigenlijk niet
want alles is hier even mooi. We fietsen en wandelen graag
door het Noordlaarder bos, maar ook de kant van de polder
is prachtig. We genieten vooral van de landelijke omgeving
en alles wat daarbij hoort.
Wat doen wij zoal in het dagelijks leven? Richard is huisman
en zorgt dus voor het reilen en zeilen in en om huis. Thom
doet een opleiding voor mobiele werktuigen en is daarnaast
hier en daar aan het werk. Hij is graag op de boerderij van
J. Arends, daar helpt hij al vanaf zijn 12e mee met alle
voorkomende werkzaamheden. En zelf sta ik 5 dagen in de
week voor de klas op een basisschool, wat wel een uitda-
ging is op dit moment, nu het coronavirus ons in de greep
heeft en het lesgeven op afstand moet gebeuren.
Het was prettig om in één keer met de buurt kennis te maken
op de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van dit deel van de
Zuidlaarderweg. Toevallig werd het bij onze naaste buren
gehouden en nog voordat we er woonden lag de uitnodiging
al in de bus, fijn dat we hier direct bij werden betrokken. Met
de inburgering zit het dus wel goed. Maar nu we aan huis
gekluisterd zijn maken we het thuis maar gezellig met
paaseieren en lentetakken op tafel.
We wensen iedereen een goede en blijvende gezondheid
toe en hopen elkaar bij dorpse activiteiten te ontmoeten zo
gauw dit weer mogelijk is.
Een vriendelijke groet van ons alle drie,
Alma Timmer.

Drama in het Dorp!
 
door Corrie Bansema
 
Voor mijn opleiding Docent Theater ben ik nu bezig met een
project in mijn eigen dorp. Super leuk! Dat doe ik niet alleen,
maar samen met deze vier enthousiaste dames! Wat zijn
we dan aan het doen? We komen wekelijks online samen

en naast dat we veel lol hebben, maken we ook Commu-
nity Theater!
 
Voor en door Noordlaren
Wat is dat? Community Theater is theater met en over een
bepaalde doelgroep, in dit geval dus inwoners van Noord-
laren. Met z’n vijven zijn we verhalen en herinneringen aan
het verzamelen over het dorp. We vragen ons af; wat maakt
Noordlaren nou Noordlaren? Dit zal uiteindelijk resulteren
in een voorstelling voor en door Noordlaren! Deze voorstel-
ling zal meerdere keren gespeeld worden op zaterdag 20
en zondag 21 juni. Meer informatie volgt!
 

Heb jij ook een verhaal over of een herinnering van
Noordlaren, van vroeger of kortgeleden, waarvan je
denkt: daar moet theater van gemaakt worden? Laat
het ons weten, misschien kunnen we het in de voor-

stelling verwerken! 
 
Mail naar: corrie.bansema@gmail.com.
 
Nieuwsgierig? Stay tuned!

OVERDUIN
CASANDER.NL

Hereweg 95  | 9700 AJ  Groningen

050  311 66 66 | info@overduincasander.nl
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Topsport tijdens de coronacrisis:    
Anique van Ewijck
 
 
Wij zijn Carla en Anique van Ewijck en wonen aan de
Zuidlaarderweg 75.
In opdracht van de Hanzehogeschool is onderstaand be-
richt gemaakt. Gepubliceerd op 19 mei 2020 in NIEUWS
 
 
Topsporters hebben door de coronacrisis een lege sport-
kalender. Hoe lang die agenda leeg blijft, is moeilijk te
voorspellen. Wie zijn de topsportstudenten van de Hanze?
Hoe komen ze deze crisis door en hoe blijven ze fit? Van-
daag het woord aan Anique van Ewijck.
 
Wie is Anique?
"Ik ben Anique van Ewijck, 20 jaar en ik woon in Noordlaren.
Ik studeer Built Environment, major Bouwkunde, aan de
Hanze. Ik doe aan bowlen, een sport die vaak niet als sport
gezien wordt, maar het zeker is. Ik ben met bowlen begon-
nen door mijn moeder. Zij bowlde competities en nam mij,
toen ik net geboren was, in de Maxi-Cosi mee naar de baan.
Toen ik vijf jaar oud was liep ik al te drammen dat ik ook
wilde bowlen, maar op die leeftijd is het nog niet raadzaam
om te beginnen. De lichtste bal weegt drie kilo, wat best
zwaar is voor een 5-jarige. Ze zeggen daarom dat je het
beste kunt beginnen als je zeven jaar bent, voor mij was
dat in 2006.
Na een paar jaar alleen bij de vereniging in Eelde te hebben
gebowld, ben ik samen met een vriendinnetje naar onze
eerste wedstrijd gegaan in Den Haag. Er ging een wereld
voor ons open. Deze bowling was twee tot drie keer zo groot
dan waar wij normaal bowlden in Eelde. We leerden dat de
sport veel groter, moeilijker en uitdagender was. We werden
beter en gingen naar onze eerste wedstrijd in het buiten-
land, Duitsland. Ik schopte het tot de laatste ronde, die super
spannend was. Uiteindelijk ging ik er met de winst vandoor,
onder luid gejuich van het publiek. Dat gaf mij, als 11-jarig
meisje, een enorme kick.
Dat is ook één van de dingen die de sport zo leuk maakt.
De spanning dat je moet presteren en de kick die het publiek
kan geven. De lust om te winnen en goede prestaties te
leveren. Met bowlen ben je nooit uitgeleerd. Het vergt veel
concentratie, doorzettingsvermogen en aanpassingsver-
mogen. Soms helpt het bowlen om dingen van je af te
zetten en je eventuele frustraties letterlijk weg te gooien.
Door toernooien kom je overal. Je leert nieuwe mensen en
andere culturen kennen, wat zorgt voor gezelligheid en fun
buiten de wedstrijden om.
Sinds 2015 ben ik actief in Team NL en in 2016 mocht ik
voor het eerst voor Nederland uitkomen tijdens het EK
Jeugd in IJsland. Dit was een super ervaring. Inmiddels heb
ik veel nationale titels op mijn naam gezet, ook in Duitsland.
Zo werd ik in 2018 Duits kampioen A jeugd."

 
Hoe bevalt het combineren van je studie bouwkunde
en topsport?
"Ik heb mijn hele schooltijd al goed moeten plannen. Op de
middelbare was dit een makkie. Toen ik naar de Hanze
ging, wist ik dat het anders zou worden en er meer tijd naar
mijn studie zou gaan. Dit was wel even wennen en er waren
aanpassingen nodig. Vanaf het begin wist ik dat ik voor
beide 50/50 wilde gaan en de consequenties van een
eventuele studievertraging zou accepteren, want je kunt je
niet voor beide maximaal inzetten.  
Op de middelbare school werkte ik veel vooruit, helaas lukt
dat op de Hanze iets minder goed de laatste tijd. Dit zorgt
voor veel stress, omdat er dingen zijn die dan op het laatste
moment moeten gebeuren om het op tijd af te krijgen. Tij-
dens de studie komt het ook voor dat er in groepsverband
gewerkt wordt en dat vraagt soms om aanpassingen,
aangezien ik niet evenveel tijd heb als mijn medestudenten.
Ik ben iemand die problemen zelf wil oplossen en trek soms
te laat aan de bel. Dit ga ik in het vervolg anders doen."
 
Hoe zie jij je toekomst voor je?
"Hoe ik mijn toekomst zie, dat is een lastige. Mijn toekomst
is zeker gevuld met bowlen, dat kan ik al wel zeggen. Aan
EK's en WK's deelnemen, de Europese tour afgaan, grote
titels weten te behalen. Kort gezegd: succesvol zijn. Maar
om succesvol te zijn is er geld nodig. Daarom wil ik eerst
mijn bachelor halen en misschien ook nog wel een master.
En daarna een leuke baan vinden waar ik mijn creativiteit
in kwijt kan en waar geaccepteerd wordt dat ik niet 40 uur
per week kan werken. Toen ik klein was wilde ik architect
worden en daar ben ik nog niet vanaf gestapt. Wel sta ik
open voor nieuwe ideeën rondom de bouw die ik wellicht
tijdens mijn studie opdoe."
 
Wat betekent het corona virus voor jouw leven als
topsporter en hoe blijf je fit?
"Veel! De sport ligt helemaal plat. Alle wedstrijden zijn uit-
gesteld of afgelast. De bowling is gesloten, evenals de
sportschool, waardoor we genoodzaakt zijn thuis te oefe-

Anique van Ewijck

22 Dorpskrant Noordlaren



Wat gebeurde er in de Rieshoek
door Ditmar Toxopeus
 
De (verplichte) Corona rust bedriegt. Het lijkt een dooie boel
overdag en ‘s avonds in de Rieshoek. Maar we zitten niet
stil. Oki en Leff draaien door - met de nodige voorzorgs-
maatregelen. De Noordmannen schieten lekker op met de
verbouwing van hun lokaal. En daar waar mogelijk worden
de noodzakelijke moderniseringswerkzaamheden aange-
pakt.
Verder zijn u misschien een aantal verbodsborden bij de
achteringang en het SBS-gebouwtje opgevallen. We waren
helaas ontdekt als fijne hangplek voor jeugd van buiten het
dorp. Lekker beetje hangen, beetje blowen en vervolgens
met je stonede hoofd de rotzooi laten liggen. Niet fijn.
Vandaar de bordjes, verboden voor onbevoegden.
Het is in zoverre gelukt dat de club nu regelmatig ‘s avonds
bij het hunebed zit, waar ze de boel trouwens meestal
netter achterlaten. Prima.
 
Wat zaken die gedaan zijn: De alarminstallatie is aange-
pakt. De Noordmannen hebben water en elektriciteit en er
zit nu een groot gat in de muur tussen de keuken en de
Noordmannen. Samen met Mark Wieland hebben we op
een zaterdagmorgen de deuropening gemaakt, zodat de
Noormannen straks een zo kort mogelijke route hebben
naar keuken. Wie wil er immers koude bitterballen ? Maar
ook voor de komende dorpsaktiviteiten of incidentele ver-
huur, heb je hierdoor een mooie korte route.
 
Verder zijn we enorm blij dat we aan Marc en Justin het
kantoor boven hebben kunnen verhuren voor hun bedrijf
Droomloopbaan (www.droomloopbaan.nl). Hiermee heb-
ben we de beschikbare ruimte binnen de school voor het
grootste deel verhuurd. We hebben nu alleen nog wat
ruimte in het lokaal met creatieve activiteiten.
 
Een grote verassing tijdens onze laatste vergadering, was
een bezoek van het bestuur van de dorpscoöperatie. Omdat
wij als Rieshoek graag bewust om willen gaan met onze
omgeving en het milieu, hadden we al eens bij Jouke
geïnformeerd of en hoe we iets voor elkaar konden bete-
kenen. De dorpscoöperatie heeft ons een aandeel in het

nen. Het scheelt dat we een grote tuin hebben en ik sta elke
dag met een oude bal te zwaaien en te gooien. Maar gras
glijdt niet zoals een baan glijdt. Wel helpt het om sterk te
blijven in de benen, armen en pols. Ik gooi tegenwoordig
ballen van circa 7,5 kilo en na een week stil zitten merk je
dat gelijk, dus is dit wel belangrijk om te onderhouden. Op
internet zijn er genoeg work-outs beschikbaar om thuis te
doen. Maar de druk om dit te doen is er vaak niet. In de
sportschool is het toch wat anders dan thuis. Ook is mijn
wekelijkse uurtje yoga uitgevallen. Yoga via internet is ook
niet optimaal, omdat je naar een klein scherm kijkt terwijl er
normaal gesproken een grote spiegel is, en feedback van
de instructrice. Samen met mijn moeder probeer ik iedere
avond een rondje te lopen. Ook tijdens mijn werk in de
supermarkt maak ik kilometers."
 
Heb je tips voor studenten en medewerkers hoe zij fit
kunnen blijven?
"Ga wandelen, uiteraard wel volgens de regels van het
RIVM. Doe een work-out via internet. Eet gezond en drink
genoeg water. Zorg voor voldoende slaap, maar niet teveel.
Zet een muziekje aan en dans al je energie eruit. Bespreek
met jezelf dat je elke dag een uurtje iets actiefs gaat doen
en houd je daar aan. Als je door je werk de hele dag achter
de computer zit, neem genoeg pauzes en probeer dan iets
te doen waarbij je niet achter je beeldscherm zit."  
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De toekomst van Noordlaren
Vooraankondiging Website Groene Parel

 
Woont, werkt of leeft u in Haren, Onnen, Noordlaren of
Glimmen? Wij gaan graag in gesprek over de ontwikkeling
van dit gebied voor de komende jaren. De toekomst van
het gebied bepalen we samen. Wij zijn benieuwd naar uw
wensen, ideeën en voorstellen.
Binnenkort gaat de gemeente Groningen in samenwerking
met TSI Foundation een digitaal platform openen waarop
inwoners worden gevraagd plannen in te dienen voor hun
buurt /dorp. Daarna gaan inwoners samen bepalen welke
ideeën een plek krijgen in de ontwikkeling van het gebied.
 
GEVRAAGD:
Ideeën en plannen voor de toekomst
 
Deze ideeën zijn onder andere input voor de gebiedsagen-
da 2021 en verder. Kleinschalige oplossingen op basis van
samenwerking. Realisatie van wensen en belangen in sa-
menspraak d.m.v. projecten en initiatieven. Zowel op korte
termijn en als in meerjarige programma’s en visies.
Helder krijgen van kwaliteiten en toegevoegde waarde van
gebied Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen binnen de
gemeente Groningen. Waar zijn we trots op? Waar ligt de
kracht van het gebied en inwoners? 
Door samen mee te doen ontstaat er draagvlak en eige-
naarschap wat duurzame samenwerking ten goede zal
komen.
 
Voor meer informatie, mail naar Lia Moes: verenigingdorps-
belangen@noordlaren.eu

De Foto van de Maand maart 2020 is gewonnen door Antje
Neef. Zie www.noordlaren.eu voor meer informatie.

De Foto van de Maand april 2020 is gewonnen door Peter
van Ek. Zie www.noordlaren.eu.voor het juryrapport

Foto: Peter van Ek [uitsnede, red.]


