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Beste Lezer,
 
U kunt genieten van een zomers nummer met prachtige
foto's van de natuur in onze omgeving en met mijmeringen
tijdens het wandelen. Ook leest u in deze krant over plannen
en activiteiten in Noordlaren voor de nazomer en de herfst. 
 
Dorpsbelangen roept u op begin september te reageren
naar aanleiding van de Infrastructurele maatregelen en het
project Groene Parel voor ideeën over uw leefomgeving.
 
Creativiteit zonder einde. Voor dat alles hebben we energie
nodig, elektriciteit. Lees over de insteek van de Gasunie.
We wensen u een mooie en vooral gezonde nazomer toe,
 
Met vriendelijke groet,
De Redactie
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De stem van Noordlaren
door Aldert Jan van Dijk (eind juni)

 
Voor de coronacrisis was de gemeente Groningen, of beter
gezegd het Gebiedsteam Haren, van plan om door middel
van het project Groene Parel bij inwoners ideeën op te
halen over hun leef-, woon- en werkomgeving. Dit gold ook
voor Noordlaren, dat met Haren, Onnen en Glimmen onder
dit Gebiedsteam valt. Het Gebiedsteam zou in april en mei
samen met enkele inwoners hiervoor een bijeenkomst in
de Hoeksteen voorbereiden. Op die bijeenkomst(en) zou
dan een ieder die maar wilde zijn of haar ideeën naar voren
kunnen brengen. Nadat die ideeën bijeengebracht zouden
zijn, zou in onderling overleg een prioriteitenlijst samenge-
steld worden, mede op basis van uitvoerbaarheid en be-
taalbaarheid.
 
Door de coronacrisis viel het project Groene Parel stil. De
geplande bijeenkomsten in Haren, Onnen, Glimmen en
Noordlaren werden om gezondheidsredenen door het
Gebiedsteam en verantwoordelijk wethouder Philip
Broeksma geannuleerd. De planning van het project is
aangepast alsook de wijze waarop de ideeën straks worden
verzameld. De ideeën worden vanaf 10 september 2020
niet in rechtstreekse bijeenkomsten verzameld, maar online
via de website https://stemvan.groningen.nl/ Deze site zal
vanaf die datum drie weken openstaan voor dit doel .
 
Veel geld voor onze leefomgeving
 
In Haren de Krant (eind juni 2020) stond het volgende be-
richt over de doorstart van het project: “Het project wordt
digitaal voortgezet en krijgt op 10 september een nieuwe
start tijdens een livestream-programma. De toegangscode
daarvoor wordt vooraf in lokale media, in de nieuwsbrief
Haren en op de social media van de gemeente gepubli-
ceerd. In het project worden inwoners opgeroepen met
voorstellen te komen om de woonomgeving te verrij-
ken. Er zijn geen grenzen gesteld aan de onderwerpen,
noch aan het budget. Kom dus met alle ideeën die je hebt!
In het totaal is 35.000 euro beschikbaar voor de ideeën die
in 2020 de eindstreep halen.
Vanaf 10 september kunnen mensen hun wensen kwijt op
de website die dan wordt gelanceerd. Er kan later op ideeën
worden gestemd nadat de gemeente de financiële en
wettelijke haalbaarheid heeft getoetst.

 
Doelstelling
 
Dorpswethouder Philip Broeksma (GL) roept lezers op om
nu al te gaan nadenken over ideeën die de leefomgeving
beter maken. Hij vindt het project een mooi voorbeeld van
het nieuwe denken van lokale besturen. Hij zegt: “Heel
vroeger bedacht een gemeente waar burgers gelukkig van
zouden worden. Met de beste bedoelingen, maar het blijft
opgedrongen geluk. Wij vinden het natuurlijk veel beter om
de mensen zelf te vragen wat ze belangrijk vinden voor de
leefbaarheid van hun dorp of wijk.” In de gemeente is al
ervaring opgedaan met een vergelijkbaar project in de
Oosterparkwijk. Kijk maar eens op htps://stemvan.gronin-
gen.nl (let op de punt).
Die 35.000 euro is bestemd voor 'de Harense leefom-
geving' en daarmee worden Haren, Onnen, Glimmen en
Noordlaren bedoeld.
De verwachting is dat de uitkomsten van het online traject
richting kan geven aan het vervolg in 2021 van de Groene
Parel. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar groenepa-
rel@groningen.nl.”
 
Kom met ideeën!
 
De vereniging Dorpsbelangen Noordlaren spoort iedereen
aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Denk
alvast na over jouw of jullie ideeën! Dien straks in het belang
van ons dorp een goed onderbouwd voorstel in, bijvoor-
beeld namens jezelf of namens de club, vereniging of
stichting in Noordlaren waarvan je lid bent!

En stuur alstublieft de ideeën voor dit project ook
naar Dorpsbelangen! Mail ze naar 

verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu

3September 2020, Jaargang 41, Nummer 251



De ransuil bedreigd?
Project 'Een nest voor de ransuil' 

 
Aan de Zuidlaarderweg, ter hoogte van nummer 73,
heeft dit voorjaar een koppel ransuilen maar liefst

vier kuikens groot gebracht. ’s Avonds en ’s nachts
waren de kuikens waren met hun schelle, hoge roep
nogal eens luidruchtig aanwezig, overdag konden ze

vaak worden gespot. 
 
Dat mailt Marc Bansema aan de Dorpskrant, samen met
de foto’s van Janny Hulzebos en Erik Bazuin.

 
Ondanks deze rijke kinderschaar gaat het niet goed met de
ransuil. Dat meldt Stichting Landschapsbeheer Groningen
eind juni in een persbericht. Sinds 1990 is de populatie
gehalveerd in Nederland. Om deze bedreigde uilensoort te
helpen heeft de stichting daarom het project ‘Een nest voor
de ransuil’ opgezet. Doel van het project het is vergroten
van het nestaanbod voor deze uil. Samen met de werkgroep
Ransuilen in Groningen en met bewoners en vrijwilligers
wil Landschapsbeheer Groningen de ransuil helpen aan
meer nestgelegenheden.
 
Geschikt nest
De ransuil bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van
oude kraaien- en eksternesten. De beschikbaarheid van
deze natuurlijke nesten is sterk afgenomen door vroegtijdi-
ge verstoring van de nestbouw van kraaien en eksters, door
afname van het aantal eksters en door nestconcurrentie
van de nijlgans.
Samen met een netwerk van vrijwilligers gaan Landschaps-
beheer en de werkgroep Ransuilen 80 kunstnesten ophan-
gen in Groningen, die daarna ook gemonitord zullen wor-
den. De eerste 40 nesten worden komende winter ge-
plaatst, de andere 40 nesten in de twee daaropvolgende
winters. Aan de hand van de nestbezetting wordt onder-
zocht welk type kunstnest het meest aantrekkelijk is voor
de ransuil.
 
Doe mee!
Heeft u een broedende ransuil gezien of een winterroest -
een plek waar uilen overdag rusten in herfst en winter ?

Eén van jonge ransuilen - foto: Janny Hulzebos.

Meld het bij Landschapsbeheer Groningen, zodat een
compleet beeld ontstaat van de ransuilen in de provincie.
Heeft u interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor
de ransuil of wilt u meer weten over dit project? Neem ook
dan contact op met Landschapsbeheer Groningen, telefoon
050 – 534 51 99 of kijk op de website www.landschapsbe-
heergroningen.nl.
Het project ‘Een nest voor de ransuil’ wordt gefinancierd
door de provincie Groningen.

Een volwassen ransuit - foto: Erik Bazuin.
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Noordlaren Muziek
door Carolien Overweg
 
Concerten in de Bartholomeuskerk in Coronatijd: kan
dat nog? Noordlaren Muziek heeft de afgelopen zomer
niet stilgezeten. We beloofden u zeven concerten in het
komende seizoen, maar het onvoorspelbare Coronavi-
rus laat zich niet zo makkelijk temmen. Vragen als: waar
moeten we ons aan houden en is het veilig, kùnnen we
nog wel concerten organiseren, bleken niet eenvoudig
te beantwoorden!
 
Een rondgang langs instanties zoals RIVM, Veiligheidsre-
gio Groningen, Culturele Raad Haren, Kerkenraad Protes-
tantse Gemeente Noordlaren Glimmen en Dorpshuis de
Hoeksteen vonden wij noodzakelijk. Veel is uitvoerig be-
sproken, plannen met maatregelen zijn ingediend en ge-
toetst. Nu we op schrift toestemming hebben van de Vei-
ligheidsregio Groningen, delen we graag de gang van zaken
met u. Concerten in de kerk kunnen en mogen met de
volgende voorschriften:
 
• Tot nader order geldt een maximum van 30 bezoekers per
concert.
• Bezoekers dienen vooraf te reserveren en te betalen via
de bank; bij reservering bent u verplicht uw naam en tele-
foonnummer te vermelden.
• Bezoekers hebben geen Corona-gerelateerde gezond-
heidsklachten voorafgaande aan het concert of op de dag
zelf en hebben in de week voorafgaand aan het concert
voor zover bekend geen direct contact gehad met besmet-
te personen.
• Voor binnenkomst in de kerk worden mondkapjes uitge-
reikt. Bezoekers dragen deze (of eigen mondkapjes) terwijl
zij zich naar hun plaats begeven, totdat het concert aan-
vangt. Tijdens het concert mag het mondkapje af. Na afloop
worden de mondkapjes weer gebruikt terwijl men de kerk
verlaat.
• Commissieleden begeleiden bezoekers naar hun plaats.

• Alle plaatsen zijn op 1,5 meter onderlinge afstand van
elkaar. Vanwege de logistiek en de indeling van de kerk is
het onmogelijk om ermee rekening te houden dat u moge-
lijk met meerdere personen uit 1 huishouden komt: iedereen
zit dus op 1,5 meter afstand van elkaar.
• De musici zitten volgens voorschrift op 3,5 meter afstand
van het publiek, er zijn uitsluitend instrumentale optredens
of concerten met maximaal 3 vocale artiesten.
• Er is geen pauze. Na afloop kunt u desgewenst in de
Hoeksteen terecht voor koffie, voor eigen rekening en eigen
verantwoordelijkheid. De Hoeksteen heeft een eigen Coro-
na-protocol.
• Er wordt in de kerk tijdens het concert geventileerd, on-
geacht de buitentemperatuur.
• Mocht er een verandering ontstaan in de situatie rondom
het virus of de voorschriften, dan volgen we uiteraard alle
dan actuele adviezen en richtlijnen van het RIVM en de
Veiligheidsregio.
 
Het kan niet uit
Noordlaren Muziek, klein maar dapper, houdt zich met het
bovenstaande aan alle geldende regels en we hopen dan
ook op deze manier toch een aantal mensen te kunnen
plezieren met een uitzonderlijke concertreeks in een uitzon-
derlijk seizoen.
En de vraag: 30 bezoekers, in plaats van 50, 60, 70 of nog
meer, dat kan toch niet uit? Dat klopt. Nee, dat kan niet uit.
Nu waren we al voornemens onze entreeprijs van € 12,50
af te stemmen op de prijzen van omliggende commissies
en vergelijkbare optredens, en met ingang van dit seizoen
betaalt u € 15. Deze verhoging van € 2,50 compenseert
onvoldoende, maar met wat hulp en sponsoring proberen
we dit jaar door te komen; koffie en taartproeverij houdt u
van ons tegoed.
We hopen dat u komt, dat u kunt en dat u ons tijdens uw
bezoek helpt door u aan de strenge regels te houden, en
met uw komst dus óók Noordlaren Muziek en de musici
steunt.
Graag verwelkomen we u op zondag 4 oktober bij ons
eerste concert. Tot besluit: blijf gezond!
 
Concert 4 oktober, aanvang 10.30 uur, Bartholomeus-
kerk: 
De Casanova’s!
Laat je verleiden door de luisterverhalen en de swingen-
de muziek van de Casanova’s.
Harry Niehof, Jaap Stegeman en Inki de Jonge combineren
Amerikaans-Italiaanse rhythm & blues, eigen songs over
de Noordelijke vlakten en krantencolumns over de zwarte
romantiek van de stad.
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Hoe kijkt Gasunie tegen klimaatveran-
dering aan?

 
NIET ALLEEN IN ELEKTRONEN INVESTEREN MAAR

OOK IN MOLECULEN 
 
Door Nyckle Swierstra
 
Klimaatverandering. Het laat sommigen koud, ande-
ren komen in actie. Keuze zat. Elektrische of hybride
auto. Zonnepanelen, warmtepomp. Aansluiten bij een
(lokale) energiecoöperatie. Huis isoleren. Van het gas
af? Over gas gesproken, wat is de Gasunie van plan?
In de Vogelzangsteeg woont sinds 1993 Ulco Vermeu-

len.
 
Hij is directeur Participations & Business Development van
de Gasunie en een van de vier leden van de Raad van
Bestuur. Hoe kijkt hij tegen klimaatverandering aan? Ulco:
“We moeten de komende tien tot vijftien jaar in de juiste
dingen investeren. Dus niet alleen in elektronen, maar ook
in moleculen. Dan kunnen we klimaatverandering binnen
de perken houden. De aandacht is nu nog te veel op
elektronen gericht.”
 
“Ik moet eerst even een aanloopje nemen voor ik bij de rol
van de Gasunie aankom. De afgelopen tien jaar zie je
wereldwijd een groeiend politiek, maatschappelijk en we-
tenschappelijk draagvlak om in actie te komen tegen kli-
maatverandering. De ondertekening van de klimaatover-
eenkomst in Parijs op 12 december 2015 door zo’n 175
landen was een duidelijk kantelpunt. Dat is een vruchtbare
voedingsbodem voor regeringen en bedrijven om wat te
doen. Maar weet wel: mensen kijken altijd naar hun porte-
monnee. Als de verhouding tussen kosten en opbrengsten
van je plannen scheef is en als aansprekende resultaten
uitblijven, dan is het draagvlak zo weer weg.”
 
Cijfers op orde hebben
“Er zijn een paar dingen die het lastig maken. Je moet goed
kiezen uit de talloze nieuwe technologieën en er komen
steeds nieuwe bij. Bovendien hebben veel landen en be-
drijven zo hun stokpaardjes en kiezen voor het landseigene.
Ik pleit voor meer coördinatie. Inhoudelijk kun je er van alles
van vinden, maar ik verwelkom de Green Deal van de
Europese Commissie die Frans Timmermans op 20 mei
2020 presenteerde.”
 
“Goed kiezen betekent de cijfers goed op orde hebben. En
dan vooral de verhouding tussen de cijfers. In Nederland
heeft circa 20% van het energieverbruik te maken met
elektriciteit en 80% met moleculen, waaronder verwarming
en transport. Met die 80% houden we ons helaas te weinig
bezig. Zo krijgen we het nooit voor elkaar de CO2-emissie
met de helft of nog meer reduceren. Anders gezegd, als je

kijkt naar de twee soorten energiedragers die er zijn, te
weten elektronen of moleculen (gas, olie, kolen, waterstof),
dan gaat de aandacht nog te veel uit naar de elektronen.
Ik geef een voorbeeld.”
 
“We kunnen veel met elektronen. Bijna te veel. In Nederland
leveren zonnepanelen en windmolens zoveel elektriciteit
dat er een grens in zicht komt. Je herkent het probleem
vast. Productie van en behoefte aan elektriciteit lopen niet
met elkaar in de pas. Zonnepanelen leveren veel op in de
zomer, het stroomverbruik is dan laag. In de winter geldt
het omgekeerde. Daar komt bij dat het Nederlandse elek-
triciteitsnet nauwelijks in staat is alle geproduceerde stroom
in piekperioden te verwerken. Duitsland en Denemarken
lopen nu al tegen dit probleem aan omdat deze landen
verder zijn met de ontwikkeling van zonne- en windenergie.”
 
In de juiste dingen investeren
“En dan is er nog iets wat vaak vergeten wordt. Niet de
individuele huishoudens tezamen vormen de grootste
groep energieverbruikers, maar de industriële sector. De
bereidheid in die sector om productieprocessen te verduur-
zamen is gering. Alleen al vanuit het oogpunt van kosten-
besparing is dat een gemiste kans, want het terugdringen
van CO2 –uitstoot in een individueel huishouden kost per
ton CO2 vaak vijf tot tien keer zoveel als in de industrie.”
 
“Kortom, kies goed, investeer in de juiste dingen; niet alleen
in elektronen, vooral ook in moleculen. En focus je op
productieprocessen; daar valt meer (klimaat)winst te halen

Marit Bouwmeester

6 Dorpskrant Noordlaren



dan in de huishoudens. Als aan die voorwaarden is voldaan,
zie ik twee routes die je kunt bewandelen in de strijd tegen
klimaatverandering. Allereerst kun je biomassa inzetten om
de verbranding van fossiele grondstoffen zoals steenkool,
gas en olie terug te dringen. Denk bij biomassa aan hout,
gft-afval en plantaardige olie. Over de juiste inzet van bio-
massa wordt momenteel volop gediscussieerd, met name
over de inzet van houtproducten. Mijn expertise ligt niet op
dat vlak, dus ik richt me op de tweede route.”
 
“Die heeft te maken met het elektriciteitsoverschot en het
probleem van onvoldoende opslagcapaciteit. Stel eens dat
je die opslagcapaciteit wilt creëren. Hoe zou dat moeten?
Accu’s of batterijen zijn daarbij geen optie, al was het alleen
al vanwege de schaarste aan de noodzakelijke mineralen
daarvoor. Maar vooral omdat je de in de zomer met zon
geproduceerde elektriciteit niet in een accu kunt opslaan.
Dat zijn immense hoeveelheden met immense kosten. Met
waterstof kan het wel.”
 
Schakels productieketen goed in elkaar passen
“Grofweg werkt dat als volgt. Met behulp van energie kan
je water (H2O) omzetten in de gassen waterstof (H2) en
zuurstof (O2). De sleutelrol is daarbij weggelegd voor
elektrolyse, een techniek die gebruik maakt van elektriciteit
om chemische verbindingen in haar bestanddelen te ontle-
den. Heb je eenmaal waterstof dan zijn er twee opties. Ten
eerste: verbranden. Daarbij ontstaat warmte, bijvoorbeeld
in te zetten voor industrieel gebruik. Let wel, dit is verwar-
ming zonder CO2-emissie. Ten tweede kun je waterstof met
behulp van een brandstofcel weer terugbrengen naar
elektriciteit. Dat wordt nu toegepast in elektrische auto’s,
waarbij je geen accu’s hebt maar een waterstoftank. Door
waterstof op deze twee manieren als energiedrager te
gebruiken kun je dus auto’s laten rijden, schepen laten
varen, fabrieken laten draaien, of je huis gaan verwarmen.
In dit hele proces van omzetten verlies je ongeveer 25%
van wat je oorspronkelijk aan elektriciteit produceerde.
Maar je hebt wel schone, duurzame, energie.”
 
“Om al die waterstofmoleculen te maken heb je natuurlijk
veel elektriciteit nodig. Dat krijg je niet voor elkaar met het
huidige aanbod van zonne- en windenergie. Er is een flinke

schaalvergroting nodig. Vandaag de dag kunnen grote
windmolens maximaal tussen de vijf tot tien megawatt le-
veren. Over tien tot vijftien jaar zal dat verdubbeld zijn. Je
hebt het dan over hele grote windmolens op zee. Om Ne-
derland van voldoende waterstof te voorzienmoeten we
tenminste duizend van die molens gaan bouwen in de ko-
mende tien jaar. Op de Noordzee is er plek voor dergelijke
giganten. En ook de productie van zonne-energie kan veel
grootschaliger als je de woestijnen daarvoor zou gaan
gebruiken.”
 
“Maar alleen schaalvergroting van zonne- en windenergie
is onvoldoende. Alle schakels van de productieketen
moeten goed in elkaar passen. Op zee moet je dus regelen
dat je de energie middels elektrolyse opslaat in waterstof-
gas en dat je het door buizen naar het land kunt transpor-
teren, en vandaaruit verder het hele land door. Het bestaan-
de gasnet in Nederland kan daarvoor uitstekend gebruikt
worden. Voor de woestijnen geldt dat je het waterstofgas
via buizen naar de dichtstbijzijnde haven brengt en daar in
schepen laadt. Op deze wijze kun je het over de hele wereld
transporteren, net zoals nu ook al gebeurt met LNG vanuit
alle delen van de wereld. Tenslotte moet je ervoor zorgen
dat het waterstofgas weer als brandstof of als elektriciteit
beschikbaar komt voor industrie en consument.”
 
Waterstof promoten op Olympische en Paralympische
Spelen
“Als je het zo aanpakt is het mogelijk om in tien tot vijftien
jaar tegen huidige of zelfs lagere prijs per kilowattuur te
produceren. En dan hebben we het over duurzame energie.
Ik ben optimistisch dat het gaat lukken. Er is een Green
Deal van de Europese Commissie. Het kabinet heeft recent

Plaats van Waterstof (H) links boven in het periodiek sys-
teem (bron Wikipedia)
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Kidsclub Noordlaren
Activiteiten voor kinderen in het dorp
door Inge Hordijk
 
Elk jaar organiseren ouders in Noordlaren activiteiten voor
de kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit verbindt de
Noordlaarder kinderen, die naar verschillende scholen in
de regio gaan. Ook de ouders leren elkaar zo op een cre-
atieve manier kennen. Daarnaast is het fijn dat de Kidsclub
‘om de hoek’ is, in tegenstelling tot de meeste georgani-
seerde vrijetijdsbesteding voor deze doelgroep.
De Kidsclub heeft geen vaste samenstelling. Eens per jaar
verzamelen we zoveel mogelijk ouders om een jaarplanning
te maken. Kinderen geven hun wensen door en de aanwe-
zigen kiezen een activiteit om te organiseren, passend bij
hun eigen interesse. Een beetje mooie verdeling van
sportieve en meer creatieve workshops heeft de voorkeur.
Afgelopen jaar zijn er bloembommen gemaakt en was er
een workshop breakdance. Tijdens een dorpsborrel speel-
den de kinderen Weerwolven en er zijn meer dan tien
filmpjes met de stop-motion-techniek gemaakt van allerlei
speelgoed.
 
Ideeën te over!
Ook komend jaar staat er weer van alles op het programma.
Precieze data zijn afhankelijk van het niet nader te noemen
c-woord en nog te plannen dorpsborrels, waaraan een
Kidsclub-spel vaak gekoppeld wordt. Maar waar we nu aan
denken, is:
29 augustus: Buitenfilmavond (Coco)
3 oktober: Casinospel tijdens de streekproductenmarkt
december: Kerstkoor
januari: Legomaster of Breakdance
februari: Miniatuur zeepkist maken met wedstrijd op Ko-
ningsdag
maart: Bijenhotel maken
april: Sport-en-spel-middag
mei: Kamperen
juni: Zeilen

Stop-motion-films maken op 7 februari jl.

haar waterstofvisie gepresenteerd, iets wat een paar jaar
geleden ondenkbaar was. Energiebedrijven als ENGIE,
RWE en Shell willen deze route bewandelen. Dat geldt ook
voor de brede waterstofcoalitie, waarin de Gasunie geza-
menlijk optrekt met onder andere Greenpeace en VNO.
Maar we mogen nu niet wachten en tevreden achterover-
leunen dat we op dezelfde manier tegen de problematiek
aankijken. We moeten iets doen. Investeren; budget vrij-
maken. De Gasunie heeft vooruitlopend op verdere ontwik-
kelingen haar nek uitgestoken en geïnvesteerd in een
kleine elektrolysefabriek in Veendam en gaat de komende
maanden besluiten over een grote fabriek in Delfzijl.”
 
“De Gasunie vindt voorlichting, kennisdeling en publiek-
seducatie over alle waterstofontwikkelingen van groot be-
lang. Een paar jaar geleden hebben we bij de Gasunie
bedacht onze waterstof ideeën tebundelen en te publiceren.
Eerst deden we dat onder de noemer ‘onze rode draad is
groen’. Inmiddels houden we het allemaal bij in een long-
read ‘waterstof’ die je kunt vinden op de website www.
gasunie.nl . Daarnaast willen we het ook concretiseren. Zo
maakten we in augustus 2019 bekend dat de Gasunie
meedoet met missie H2, een samenwerking met NOC*NSF
voor TeamNL en de Nederlandse Sport. Missie H2 zal
waterstof promoten als belangrijke en duurzame energie-
drager voor de toekomst in aanloop naar en tijdens de
Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020, die
nu in de zomer van 2021 zullen worden gehouden. Behal-
ve Gasunie, participeren ook Shell Nederland, Remeha,
Toyota, Port of Amsterdam, Stedin Groep en Groningen
Seaports.”
 
Noordlaren?
“Ik  kan me indenken dat op termijn de aardgasketels zullen
worden vervangen door waterstofketels. Ook kan ik me
indenken dat we de lokale overschotten van duurzame
stroom van zonneparken in de regio gaan omzetten naar
waterstof. Die waterstof zullen we dan  gebruiken in voer-
tuigen en / of huizen.“
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De Hoeksteen – de Hoeksteen – de Hoeksteen…
 
Half maart ging de Hoeksteen volledig dicht en was het pats
boem afgelopen met alle mooie ontwikkelingen.
Waar staan we nu ten opzichte van de doelstelling: “De
Hoeksteen weer een plaats voor alle Noordlaarders”?
Sinds 1 juni is de Hoeksteen weer geopend voor bijeen-
komsten van rouw en trouw. Een looproute onder andere
voor toiletgebruik is opgesteld inclusief een opstelling van
tafels om voldoende afstand te houden. Een geleidelijke
heropening van de Hoeksteen is gepland vanaf 1 septem-
ber. De nadruk ligt op reguliere activiteiten zoals kaartavon-
den, Vrouwen van Nu, Pilates etc. Bij deze activiteiten is
gemakkelijk afstand te houden omdat de deelnemers zo-
veel mogelijk op hun plek blijven. Medewerking van vrijwil-
ligers is daarbij van groot belang, zoals dat ook al voor de
Corona lock-down het geval was.
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen
van een Corona protocol dat aansluit op de regels voor de
Hoeksteen.
Het bestuur heeft niet stilgezeten. In het voorjaar zijn een
tweetal bewoners avonden georganiseerd waarbij is ge-
vraagd naar ideeën (en wensen) voor nieuwe activiteiten.
Dit waren boeiende bijeenkomsten waar suggesties zijn
gedaan voor nieuwe activiteiten. Die zijn vanwege Corona
nog niet opgestart maar dat zal in de loop van het najaar
gebeuren.
Over het interieur is ook nagedacht. Zo is een herinrich-
tingsplan opgesteld. Op 30 juni is dit tijdens een Dorpsbij-
eenkomst gepresenteerd. Het plan is met instemming be-
groet en een aantal dorpsbewoners heeft zich opgegeven

De Hoeksteen aan de Lageweg

de helpende hand te bieden. Als meer bewoners zin hebben
te ondersteunen kunnen ze contact opnemen met Mike
Snijder (via dorpshuis@noordlaren.eu) Het gaat dan
vooral om het herinrichten van de voormalige jeugdzolder.
Het schilderen van de grote zaal zal in de herfstvakantie
gebeuren.

Ook de keuken krijgt aandacht. Voor het aanpassen is door
een fonds in de gemeente Haren een subsidie verleend.
Een werkgroep bestaande uit vrijwilligers en bestuursleden
buigt zich over het keukenplan.
Zij presenteren binnenkort een schetsontwerp aan het
bestuur.
Over de toekomstige organisatie en het gebruik van de
Hoeksteen is nagedacht, maar dit heeft nog niet tot concre-
te uitwerking geleid. Dit komt mede door de ziekte van
Andrea, de beheerder. Zij is aan de beterende hand. Aan
volledig herstel wordt gewerkt. Op therapeutische basis is
zij twee keer per week een aantal uren aanwezig en verricht
werkzaamheden voor zowel de kerk als het dorpshuis.
En het wachten is op het nieuwe accommodatiebeleid van
de gemeente Groningen.
In een volgende Dorpskrant zal opnieuw aandacht worden
besteed aan het wel en wee van de Hoeksteen.
 
 
Bestuur De Hoeksteen,
Johan Mak, Mike Snijder, Ulrike Dauter, Jogchem de Jonge
 
www.noordlaren.eu
of contact via
email: dorpshuis@noordlaren.eu
tel: 0681185604
tel: 0623401911
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Foto van de Maand juni 2020
De voederende zwarte specht die Erik Bazuin vanuit zijn
schuiltentje in het Noordlaarderbos nam, werd verkozen
toto Foto van Maand juni. De jury constateert dat deze foto
scherp is waar die scherp moet zijn, namelijk het hoofdon-
derwerp. De foto heeft een fraaie compositie, is goed van
kleur en contrast, en de wazige achtergrond maakt de foto
sfeervol.

Foto van de Maand mei 2020 (foto
links)
Tot Foto van de Maand mei 2020 werd een prachtig beeld
van het haventje van Wilma van Delden verkozen. De jury
was unaniem in haar oordeel dat dit de beste was van alle
kwalitatief prima foto’s van deze maand. De foto geeft een
geheel eigen impressie van het haventje en heeft prachtige
kleuren. Wilma was op het juiste moment aanwezig en nam
de foto vanuit een bijzondere perspectief.

Foto van de Maand juli 2020
De foto werd gemaakt door Jel Meerman in de polder bij het Zuidlaardermeer. De jury constateert dat de foto goed is
van compositie, een spannende opbouw in verschillende horizontale lagen heeft en mooie wolkenpartijen kent.
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Proefperiode infrastructurele
maatregelen

Plantenbakken op Zuidlaarderweg en Lageweg
door Aldert Jan van Dijk (half juli)
 
In het dorpsontwikkelingsplan (DOP2019) staat onder an-
dere dat inwoners binnen de bebouwde kom overlast erva-
ren door te hard rijden op de doorgangswegen. 'De uitvoe-
ring van Duurzaam Veilig maatregelen in 2005 heeft er toe
geleid dat op de Zuidlaarderweg de gemiddelde gereden
snelheid is verlaagd van 52 km/uur in 2004 naar 48 km/uur
in 2006, naar 39 km/uur in 2011. In 2018 is dit stabiel ge-
bleven met een gemiddelde(*) van 39 km/uur (bron 3,4 en
VIA/HERE). De gemiddelde/V85(*) snelheden buiten de
bebouwde kom zijn acceptabel. De snelheden binnen de
bebouwde kom zijn acceptabel, echter met één uitzonde-
ring: Lageweg wegvak tussen Meester Koolweg en de
komgrens. Daar is de gemiddelde snelheid/V85(*) dusdanig
hoog (45 km/uur) dat een aanvullende snelheidsmeting,
beoordeling en maatregelen gewenst zijn. Ook ligt de V85
(*) op de Zuidlaarderweg tussen de zuidelijke komgrens en
de Zuiderstraat aan de hoge kant (42 km/uur).' Uit:
DOP2019 - gemeten gemiddelde snelheden dorp d.m.v.
GPS.
Bij een laatste meting (2020) aan de Zuidlaarderweg door
de verkeersdeskundige van de gemeente Groningen bleek
dat de gemiddelde snelheid van het autoverkeer 47 km/uur
is. Gegevens over uitschieters naar boven of beneden zijn
bij deze meting niet opgeslagen. Nieuwe snelheidsmetin-
gen in het dorp zullen pas weer door de gemeente gedaan
worden als het verkeer uit de coronastand is.
Voor een volledig beeld volgt nog een citaat uit DOP2019:
'Gelet op het bovenstaande in de combinatie van aantallen,
snelheden en ongevallen is objectief gezien het ongevals-
risico laag binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde
kom is het ongevalsrisico in relatie tot de bomen hoog.
Aangezien dit veelal éénzijdige (=1 voertuig) ongevallen
betreffen en er geen zwakkere verkeersdeelnemers bij zijn
betrokken, behoeft dit geen verdere aandacht.'
 

Proefperiode
 
In september evalueert Dorpsbelangen met Frank Wierin-
ga, de verkeersdeskundige, en met Sjoerd Wagenaar, de
gebiedsbeheerder, de huidige infrastructurele maatrege-
len. Deze bestaan uit wegversmallingen in de vorm van
plantenbakken op de Zuidlaarderweg en op de Lageweg.
Dan bespreken we eventuele aanvullende maatregelen.
In de afgelopen weken zijn er plantenbakken geplaatst,
verplaatst of verdwenen. Al doende en aan de hand van
feedback van inwoners hebben we geleerd wat verstandig
en uitvoerbaar is. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de
plantenbakken tot problemen of ongewenste situaties lei-
den. Er zijn meer maatregelen denkbaar, zoals optische
versmallingen of beschildering van het wegdek, die aange-
ven dat er sprake is van een 30km/uur-gebied.
In een 30 km/uur-gebied kunnen redelijk wat infrastructu-
rele maatregelen getroffen worden. Maar de maatregelen
en de effectiviteit ervan hangen van allerlei factoren af, zoals
het plaatselijke en doorgaande verkeer, zijwegen, in- en
uitritten, wegverlichting, de grootte van de voertuigen, de
breedte van de Zuidlaarderweg en die van de Lageweg, de
verkeersveiligheid, zicht en overzicht op de weg, de door-
stroom, het rijgedrag van weggebruikers en zo verder.
Waar we rekening mee dienen te houden is dat het verkeer
op de Lageweg en Zuidlaarderweg gekenmerkt wordt door
gemengde verkeerssoorten, variërend van fiets en pedelec
tot en met paard en wagen, auto, bus en landbouwvoertuig.
Zwaar verkeer, zoals bussen, vrachtauto’s en landbouw-
voertuigen - waaronder enkele zeer grote - is een hoofdstuk
op zichzelf. Chauffeurs van deze voertuigen, die soms
letterlijk dicht bij het wegdek zitten en soms op flinke
hoogte ervan af, moeten hun voertuigen goed kunnen la-
veren en tegelijkertijd zicht houden op bijvoorbeeld kinderen
of ouderen die voorbij fietsen of willen oversteken. Het is
dus niet de bedoeling om ergens zomaar een wegversmal-
ling te plaatsen. Gevaarzetting moet uiteraard voorkomen
worden.
Een wegversmalling is geen doel op zich, maar een middel.
En het middel dient niet erger te zijn dan de kwaal dat het
bestrijdt. De insteek is vooral dat bij de dorpsentrees de
rijsnelheid van inkomend verkeer op verantwoorde wijze
afgeremd wordt. Tot nu toe zijn de reacties positief.
 
De Lageweg
Het is niet toegestaan om in de bebouwde kom bij het en-
treebord Noordlaren aan de zuidkant van de Lageweg een
plantenbak te plaatsen. Voor alle locaties geldt dat er mini-
maal 3,5 meter rijbaan naast de bakken over moet blijven.
De Lageweg is aan de zuidkant aanmerkelijk smaller dan
aan de noordkant, waar wel ruimte is om een bak te
plaatsen. Vanaf de kerk tot aan de zuidkant van de Lageweg
bij het entreebord Noordlaren is het niet verstandig om de
weg te versmallen met een plantenbak, onder andere
vanwege de geringe breedte van de Lageweg, het kronke-
len van de weg en daarmee het beperkte zicht en overzicht
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op de weg en ook de verlichting, de afstand tussen de
lantaarnpalen, speelt in het geheel een rol.
 
In de proefperiode staan aan de Lageweg in totaal drie
plantenbakken. Twee plantenbakken aan de noordkant bij
het entreebord Noordlaren: één bak staat op de weg, de
andere in de berm. Beide bakken markeren als onderdeel
van de zogenoemde poortconstructie de toegang aan de
noordkant van de Lageweg tot de bebouwde kom van het
dorp. De derde plantenbak op de Lageweg staat ter hoog-
te van De Steeg. Kortom: de plantenbakken staan nu in dat
deel van de Lageweg waarvan uit eerdere snelheidsmetin-
gen bekend is dat er relatief hard gereden wordt.
 
De Zuidlaarderweg
Langs deze weg staan in de proefperiode in totaal vijf
plantenbakken. Zowel aan de noord- als aan de zuidkant
markeren twee bakken de toegang tot de bebouwde kom
bij de entreeborden Noordlaren, vergelijkbaar met de
poortconstructie aan de noordkant van de Lageweg. De
vijfde plantenbak staat halverwege de Zuidlaarderweg.
Het dorp is nu acht prachtige, zelfgemaakte, authentieke
plantenbakken rijker. Iedereen die hieraan meegewerkt
heeft, wil ik hiervoor hartelijk danken. De kosten van deze
bakken, inclusief de planten die Fred Hemmes levert,
worden betaald uit het budget van het Gebiedsteam Haren
waaronder Noordlaren valt. Dorpsbelangen hoopt dat het
Gebiedsteam in de nabije toekomst bereid is om de toe-
gangspoorten van Noordlaren verder te verfraaien met
bijvoorbeeld kunstwerken die het karakteristieke van het
dorp weergeven, maar pas nadat het dorp zelf heeft aan-
gegeven hoe die toegangsverfraaiing eruit kan zien.
 
Reflectie en reactie
Het idee is dat straks enkele inwoners de plantenbakken
adopteren en dat zij zorg dragen voor watergeven en
eventueel klein onderhoud. Voor vernieuwing van planten
is een kleine financiële bijdrage mogelijk van Dorpsbelan-
gen. Wij hopen dat ondanks de coronacrisis het toch mo-
gelijk is om in oktober in kleine dorpsbezetting het onder-
werp van de infrastructurele maatregelen Zuidlaarderweg
en Lageweg met elkaar te bespreken.
Wil je een plantenbak adopteren? Of wil je reageren
op de infrastructurele maatregelen? Stuur dan je re-
actie voor 8 september naar ons mailadres vereni-

gingdorpsbelangen@noordlaren.eu. 

Het Drentse Jacobspad
door Dick Vos
 
In m’n vrije tijd mag ik graag een wandeling maken. Of beter
gezegd: in m’n vrije tijd ben ik pelgrim. Dan trek ik door de
velden, en dat is precies wat een pelgrim ten diepste doet.
Het woord pelgrim is ontstaan uit de samenstelling van de
Latijnse woorden per en ager – door het veld. In vroeger
tijden was pelgrimeren nogal eens een christelijke aange-
legenheid en gingen mensen op pad om boete te doen.
Door het te voet afreizen naar een heilige plek konden ze
vergeving van zonden krijgen.
Mijn lopen is meer een vorm van meditatie - van loskomen
van de hectiek van het alledaagse leven. Terug naar de
kern door het directe contact met Gods goede schepping,
zou je kunnen zeggen. Jazeker: pelgrimeren heeft daarmee
een religieuze kant. Ik bezoek graag eens een kerk of kapel,
of een andere plek die een bijzondere, spirituele betekenis
heeft. Daarbij is het vooral zaak je open te stellen voor wat
je tegenkomt op je weg. Dat moet je tot je door laten dringen,
zoals het zich aandient.
 
Santiago
Ver reizen om een bijzondere wandeling te maken, kon niet
dit voorjaar. Ik besloot dus om vlak in de buurt een stuk van
het Jacobspad Groningen en Drenthe te lopen. Dat is één
van de Nederlandse ‘aanlooproutes’ van de internationale
pelgrimswegen die leiden naar Santiago de Compostela.
Santiago staat voor San Yago – Sint Jacobus, één van de
leerlingen van Jezus. De wandelroute die via oude kerkpa-
den van de Jacobuskerk in Uithuizen naar het Overijsselse
Hasselt loopt, heet niet zomaar ‘Jacobspad’.
 
Wij zijn de eersten niet
Bij Loon wandelde ik over de zogeheten Werdenseweg. Dat
is de eeuwenoude verbindingsweg tussen de stad Gronin-
gen en het klooster Werden, bij Essen in Duitsland. Jaarlijks
zouden monniken deze route gebruikt hebben om voor hun
klooster de tienden te innen - belastingen. Hoog en droog
op de Hondsrug gelegen, zou Bommen Berend dezelfde
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weg in 1672 gebruikt hebben om de Stad Groningen te
belegeren. Nog later vond ook Napoleon de route van
strategisch belang.
Toen ik het Loonerdiepje overgestoken was, de bovenloop
van de Drentsche Aa, passeerde ik een hunebed. Meer dan
5000 jaar geleden al begroeven de bewoners hier hun
geliefden in bouwsels van tonnenzware stenen. En ze be-
steedden er aandacht aan: de hunebedden werden vrij
nauwkeurig oost-west georiënteerd. Dat het gebied ten
oosten van Assen in ieder geval sinds die tijd bewoond
werd, bleek ook uit de wat jongere grafheuvels waar ik
vervolgens langsliep. De grote begraafplaats bij de Jaco-
buskerk in Rolde, nog wat verderop, kwam me in dat licht
eigenlijk verrassend jong over.
Het maakte indruk op me: wij zijn de eersten niet die dit
prachtige land bewonen.
 
Zie: www.jacobspad.nl.

NOORDMANNEN - ik word er gelukkig
van…
 
Tekst en beeld: Peter van Ek,
namens het bestuur van de Noordmannen
 
Daar ga ik weer. Op mijn fietsje sjees ik door de Noor-
derstraat. Het zonnetje staat rozerood aan de horizon.
De temperatuur is weer terug naar het nieuwe normaal.
 Ik draag oude kleren, inmiddels met verfvlekken. On-
derweg zwaai ik even naar de andere Noordmannen bij
mij in de straat. Ik ben op weg naar de Rieshoek, parkeer
aan de achterzijde van de Rieshoek na de Jeux de
Boulesbaan te hebben ontweken. Ik heb er nooit op
school gezeten, maar het voelt al als mijn tweede thuis.
 
Daar aangekomen, zijn er al mannen aan het werk. Veel
woorden zijn er al niet meer nodig - we weten wat we aan
elkaar hebben. Overigens aan mij niet zoveel want zo
handig ben ik niet. We pakken onze mannentools en gaan
aan het werk (Arjen heeft echt fantastisch gereedschap van
Festool!) En een gezellige avond is alweer snel voorbij;
weer een stapje dichter bij de officiële opening van ons
Lokaal. 
 
Plannen
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de Noord-
mannen van de grond te krijgen, door Coronamaatregelen
is er flinke vertraging opgelopen. In de vakantie heeft het
werk ook even stilgelegen. Maar het eind van de klus in
zicht. We hebben ons zeer gesteund gevoeld door het dorp
en door het vertrouwen van onze leden. Zeer binnenkort
kunnen we onze ruimte in gebruik nemen - wij hopen medio
september. En het wordt prachtig mensen!
Plannen zijn er voldoende. Zo komt er een vrijdagmiddag-
borrel, zijn er ideeën voor filmvertoningen, schiettoernooi-
en, cursussen (lassen/knopen), Repair Café. Sportavon-
den, muziekavonden, etc. Maar bovenal moet het een
verbindende plek worden voor het dorp en voor de Noord-
mannen in het bijzonder. Wij hebben er zin in!
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Wat gebeurde er in de Rieshoek
door Ditmar Toxopeus
 
Allereerst moet ik het verhaal in de vorige dorskrant nog
afmaken. Bij de opmaak van de dorpskrant is helaas een
stukje tekst verloren gegaan wat ik hierbij direct even
rechtzet.
Van de energiecoöperatie hebben we een aandeel in het
zonnedak op de schuur van Luuk Hoenderken gekregen.
Omdat we echt een voorziening voor het dorp zijn en er
daarbij naar streven zo duurzaam mogelijk te zijn, vond het
bestuur van de coöperatie dit een passend cadeau. We zijn
er erg blij mee en willen ook langs deze weg Jouke, Jaap,
Janneke en Adri nogmaals bedanken.
 
Voorlichting
Verder is in de afgelopen periode ondanks de coronacrisis
ook het laatste stukje Rieshoek verhuurd. We heten de
dames van ‘Liefs van Roos’ van harte welkom, en zijn blij
dat we nu ‘vol’ zitten.
Voor het dorp willen we op 7 oktober een inlichting/voor-
lichting houden om te vertellen hoe het gaat, wat we gedaan
hebben en waar we nu staan. Vanwege de corona zullen
we dit beperkt moeten houden en via opgave. We denken
er over het in twee groepen te gaan organiseren. Info
hierover volgt nog.

 
Klein wonder
In het gebouw is door de Noordmannen wederom keihard
gewerkt. Je herkent de tuinzaal echt niet weer terug en wij
vinden dat het prachtig wordt. Met onwaarschijnlijk veel
inzet wordt er werkelijk een klein wonder verricht. Dat de
puinhoop achter het gebouw daarbij af en toe ook enorm
is, heeft wel eens voor wat spanning gezorgd. Maar het
einde is in zicht en het resultaat mag er zijn.
Omdat het zo mooi wordt, een foto van de mannen in de
bouwput.
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Rond de Kerk
door Dick Vos
 
In de kerk is het  een goede gewoonte om naast de zon-
dagse kerkdiensten een aantal andere activiteiten te
plannen. Activiteiten waarin leren centraal staat, elkaar
ontmoeten of iets doen – of een combinatie daarvan uiter-
aard. Een rijk gemeenteleven bruist ook doordeweeks.
 
Deze zomer voelde het vreemd om een activiteitenprogram-
ma voor het komende seizoen op te zetten. We weten niet
hoe lang we te maken zullen houden met beperkingen, net
zo min als hoe de aanwijzing voor veilig samenzijn zich
zullen ontwikkelen. Toch heeft de protestantse gemeente
waarvan de Bartholomeuskerk deel uitmaakt gemeend een
opzet te moeten maken. Aanpassen of afgelasten kan altijd
nog.
 
Het goede leven
De rode draad die in allerlei variaties door het programma
loopt, is het jaarthema dat de Protestantse Kerk in Neder-
land aanreikte: het goede leven. Dat is een thema met veel
kanten en mogelijkheden. Hoe belangrijk zijn geld en goed?
Wat is werkelijk van waarde – bijvoorbeeld als we oud
worden? Hoe essentieel zijn muziek en zang in de kerk?
Corona lijkt de vraag naar wat goed leven is, en wat het
leven goed maakt, een extra lading te geven.
 
Het jaarprogramma van de protestantse gemeente – met
de nodige voorbehouden uiteraard – is te vinden op www.
pkn-ng.nl/activiteiten. Heel divers loopt het van lezingen tot
meditatie, van maaltijd tot de Mattheus Passion, en van
gespreksgroep tot schilderij. Naast informatie over de opzet
staan de data erbij en voor wanneer ieder zich dient aan te
melden.
Eén activiteit wil ik er al uitlichten op deze plek. Op zon-
dagmiddag 1 november zal de Bartholomeuskerk van
binnen en buiten in kaarslicht gehuld worden.  Wie maar
wil – jong of oud, gelovig of niet – is dan van harte welkom
om er ter herinnering aan dierbaren een kaarsje aan te
steken. Organist Jan-Arjen Mondria zal voor passende
muziek zorgen.

 
Startzondag
Op zondag 20 september wordt het seizoen geopend met
een ‘startzondag’ in de Trefpuntkerk in Glimmen. Aan de
hand van een stuk uit het bijbelboek Prediker – ‘Voor alles
is er een tijd’ – wordt een begin gemaakt met het jaarthema.
Dominee Frederique Karelse gaat voor in deze dienst, die
is voorbereid samen met een paar gemeenteleden.
Voor de verandering begint de startdienst niet om 10.00
uur, maar om 10.30 uur. Als het weer en de veiligheidsei-
sen het toelaten, is er naderhand koffie met baksels, ge-
volgd door een drankje met een hapje.
 
Kerkrentmeesters
In de kerkelijke organisatie draagt het zogeheten College
van Kerkrentmeesters zorg voor de goederen van de kerk
en de financiën. Daaronder vallen de gebouwen, maar
bijvoorbeeld ook de Noordlaarder begraafplaats. Kort ge-
leden heeft Theo Sieling de voorzittershamer overgedragen
aan Frans Muller uit Glimmen. Na jaren van dienst aan de
kerk neemt Theo aan het einde van het jaar afscheid van
dit college.
Dit voorjaar is ook Gert Vrieling uit Noordlaren toegetreden.
Onder meer de begraafplaats zal deel uitmaken van zijn
portefeuille.
 
Diensten in Noordlaren
Sinds half maart zijn er geen zondagse kerkdiensten ge-
weest in de Bartholomeuskerk. Slechts voor een paar uit-
vaarten en trouwerijen is de kerk gebruikt. Toen de kerke-
lijke gemeente in juli weer bij elkaar kwam, is ervoor geko-
zen dit eerst alleen in de Trefpuntkerk in Glimmen te doen.
Daar staan stoelen en dat maakt de ruimte daar net wat
flexibeler voor ‘anderhalvemeterkerkdiensten’.
Dit was mede een reden om de kerk deze zomer op een
aantal zondagmiddagen open te stellen voor publiek. Een
goed idee bleek dat. De open deur bleek een welkome
uitnodiging voor wandelaars en fietsers. Maar ook kerkgan-
gers en dorpelingen kwamen langs. De Bartholomeus is
een heerlijke plek om even te gaan zitten en tot jezelf te
komen. Om je in alle rust en stilte op te laden voor de
hectiek van het dagelijks leven.
De hoop en de verwachting is dat in de Bartholomeus bin-
nenkort weer diensten gehouden zullen worden op de
tweede zondag van de maand. Zodra dit besloten is, wordt
dit bekendgemaakt - in ieder geval via
 
het prikbord op de toren
de website van de kerk www.pkn-ng.nl  
de website www.noordlaren.eu
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IJsbaan in avondlicht.Foto: Peter van Ek.

De Rieshoek in avondlicht. Foto: Peter van Ek.
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Verenigingen in Noordlaren
 
Noordlaren Muziek
J. Luis, Hovenpad 5, 9479 PV Noordlaren
06-81185604, www.noordlarenmuziek.nl
 
De Boermarke
K. Kroeze, Lageweg 29, 9479 TA Noordlaren
050-4090630 / 06-22466300
info@boermarktenoordlaren.nl
 
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
 
Kidsclub Noordlaren
Inge Hordijk, Maartje Peters e.a.
kidsclubnoordlaren@gmail.com

IJsbaan na een regenbui, foto: Peter van Ek

OVERDUIN
CASANDER.NL

Hereweg 95  | 9700 AJ  Groningen

050  311 66 66 | info@overduincasander.nl
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Een bewerking van een foto van Erik Bazuin, ingestuurd door Marc Bansema. 


