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In ruim 25 jaar was ze voor zo’n 200 peuters uit Noordlaren 
de eerste Juf. En wat voor Juf! Steun, toeverlaat, speelkame-
raad. Zo veel mogelijk begeleidde en stimuleerde ze hun ont-
wikkeling op velerlei fronten.  
Marion Verhulst, ‘Juf Marion’. Eind 2009 stopte ze met haar 
peuterwerk in Noordlaren, en begin januari 2010 verhuisde ze 
naar Hilversum.  
 
Tijd voor een interview. 
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Betaling contributie 2009. 
 
In de vorige dorpskrant zat een acceptgirokaart voor de contributie van 2009. 
De contributie is € 10,00. 
Mocht u deze nog niet betaald hebben, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mo-
gelijk te doen. 
 
Wij verzoeken u zelf uw naam en adres op de acceptgiro in te vullen. 
 
Heeft u geen acceptgiro meer, dan kunt u bij de penningmeester er één ophalen 
(zie onderstaand adres). Contant betalen bij de penningmeester kan ook. 
Mocht u de betaling elektronisch doen, wilt u dan uw naam en contributie 2009 ver-
melden. 
Het gironummer is: 7616010 
 
Adverteerders van de dorpskrant hoeven de contributie niet te betalen. 
 
Bij voorbaat dank. 
Namens Vereniging Dorpsbelangen, 
 
Martie Bossewinkel (penningmeester) 
Zuidlaarderweg 40 
9479 TJ Noordlaren 
050-4090993 

 
 
Verzoek aan de adverteerders van de 
dorpskrant. 
 
Namens de redactie van de dorpskrant willen wij aan de adverteerders het vol-
gende verzoeken: 
Wilt u uw advertentie voor de dorpskrant digitaal aanleveren op het volgende 
mailadres: 
hiekedewinter@hotmail.com 
 
Het blijkt dat diverse “oude” advertenties moeilijk los van elkaar te verwerken 
zijn.  
Door de advertenties digitaal aan te leveren is het voor de redactie makkelijker 
om de lay- out van de krant te maken. 
 

De nieuwe adverteerders die recent hun advertentie/logo hebben gestuurd, hoe-
ven dit niet nog een keer te doen. 
Bij voorbaat willen wij u hartelijk bedanken voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

Martie Bossewinkel (penningmeester) 
 

 



JUF VAN 200 NOORDLA-
RENSE PEUTERS NEEMT 
AFSCHEID 
 

Dat vond plaats op 13 ja-
nuari. Marion komt net uit 
de Lanteern, waar ze met 
vriendinnen / collega’s 
een afscheidsetentje heeft 
gehad. Ze vertelt dat haar 
huis aan het Hovenpad nu 
zo goed als leeg is. Dat ze 
net, voordat ze naar de 
Lanteern ging, lege fles-
sen met de auto naar de 
glasbak bracht.  
Dat ze een ietsje pietsje te 

ver de sneeuw in reed en daarna vast zat. Dat ze toen 
de auto liet staan en te voet naar de Lanteern ging om 
niet te laat voor het etentje komen. Dat daar Herman 
van de Lanteern tegen haar zei: geef je autosleutels 
maar, dan regel ik het wel. En inderdaad: even later 
wás het geregeld en stond haar auto weer voor haar 
huis. Marion: “ Fantastisch zoiets. Dat kan alleen maar 
in Noordlaren.” 
 
Leven zonder peuters ? 
Marion: “Ik ben er erg dankbaar voor dat ik in dit dorp 

al die jaren het werk heb kunnen doen dat ik zo leuk 

vind. Of ik de peuters zal missen als ik straks in Hilver-

sum woon? Ik kán niet zonder peuters. Ik heb in het 

Gooi al geadverteerd dat ik graag als gastouder op 

peuters wil passen. Daar heb ik al heel veel reacties op 

gehad.” 

“Natuurlijk zal ik de Noordlarense peuters missen. En 
vooral: ik zal Noordlaren missen. Een kleine 30 jaar heb 
ik er gewoond: ruim tien jaar aan de Beslotenveense-
weg 12, daarna vier jaar aan Hovenpad 19, elf jaar aan 
Steegakkers 12, en tenslotte drie aan Hovenpad 17. 
Laatst ben ik naar de Pollselaan gereden en heb ik alle-
maal foto’s gemaakt. Het is zo mooi overal; de sneeuw 
maakt het nu helemaal een plaatje.” 
 
Waar het begon  
Marion: “Ruim een jaar geleden moesten we actie voe-
ren voor het voortbestaan van de peuterspeelzaal Klein 
Duimpje (zie Noordlaarder Nieuws ! nr. 181 en ook el-
ders in dit nummer). Ik heb toen een beetje van de ge-
schiedenis verteld. Ik zal er nu wat uitgebreider op in-
gaan.” 

“De peuterspeelzaal is ontstaan omdat mijn 
zoon Martijn (nu 27 jaar), toen hij peuter was, niet naar 
de school in Glimmen wilde. Ik woonde destijds aan de 
Beslotenveenseweg en ben van daaruit een peuter-
speelgroepje begonnen. Heel idyllisch en huiselijk, in 
een boerderijtje aan de rand van het Noordlaarderbos. 
Daarna zijn we in het dorp, samen met Gertrud Broere 
een speelgroep gestart in de Hoeksteen.” 

“Het breidde zich gestaag uit. De toptijd was 
begin jaren 90; mijn dochter Natasja zat toen ook op 
Klein Duimpje. In die tijd waren er 24 peuters, we draai-
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 den vier dagdelen in de week. Er stonden zelfs kinderen op 
de wachtlijst. Alle kinderen, nou vooruit 99,9%, uit Noordla-
ren gingen naar Klein Duimpje, ook kinderen uit Midlaren en 
zelfs uit Zuidlaren.” 
 
Hovenhoekje  
Marion: “ De peuterspeelzaal heeft op verschillende plekken 
in Noordlaren gezeten. Eerst aan de Beslotenveenseweg. 
Daarna kwamen we op zolder in de Hoeksteen terecht, 
waar nu de Jeugdsoos zit. Vervolgens kregen we een lokaal 
in het gebouw van kleuterschool ‘Het Hovenhoekje’. Die 
kleuterschool stond midden in het weiland en er was een 
apart pad naar De Rieshoek. De Steegakkers bestond toen 
nog niet.”  

“Het Hovenhoekje werd als gevolg van een fusie 
begin jaren 90 afgebroken en verhuisde naar OBS De Ries-
hoek. Die had toen net een opknapbeurt gekregen. Als peu-
terspeelzaal verhuisden wij mee, want er was een lokaal 
over. De jaren ’90 waren in dubbel opzicht dus toptijd: 24 
peuters, verhuizing, onderdeel van de school, nieuw lokaal, 
nieuwe inrichting etc. “ 

“Een aantal jaren later, de peutergroep was toen 
een stuk kleiner, hebben we kort gebruik gemaakt van een 
ruimte van Woongroep Deel (Zuidlaarderweg 69). Vervol-
gens zijn we naar het noodgebouwtje naast De Rieshoek 
gegaan om tenslotte terug te keren in het schoolgebouw.” 
 

Bloedneuzen en ander ongemak 
Marion: “Naast de pieken waren er dalen. Nee, er is geluk-
kig nooit iets ernstig met de peuters gebeurd. Een enkele 
bloedneus is het ergste wat ik me herinner. Dat komt mis-
schien ook omdat ik voorzichtig ben, erg beducht op veilig-
heid. Ik wilde bijvoorbeeld nooit knikkers als speelgoed in 
de peuterspeelzaal hebben.” 
 “Het laatste jaar als peuterjuf was erg spannend. Het 
ging me aan het hart dat de peuterspeelzaal dreigde te ver-
dwijnen. Gelukkig is het allemaal op zijn pootjes terecht ge-
komen en hebben we nu een voorziening voor 
(buitenschoolse) kinderopvang. (Zie elders dit nummer van 
Noordlaarder Nieuws !)” 
 “Als ik terugkijk kan ik niet zeggen of er in de manier 
van begeleiden veel veranderd is. Ik heb altijd wel veel cur-
sussen gevolgd en me georiënteerd op nieuwe methodie-
ken. Maar uiteindelijk gaat het om simpelweg warmte, ver-
trouwen, liefde en begrip geven, zodat de kinderen vanuit 
een veilig gevoel zich verder mogen en kunnen ontwikke-
len.” 
 

Peuters vroeger en nu  
Marion: “Laatst had ik met mijn zes collega’s van de Stich-
ting Kinderopvang Haren over de ontwikkelingen in het peu-
terwerk. Wat ons opvalt, en dat vinden we jammer, is dat 
het echte peuterwerk aan het verdwijnen is. Het wordt meer 
en meer kinderopvang. Dat is toch wel iets anders. Het ene 
is vervanging van verzorging thuis, het andere is het bege-
leiden van de ontwikkeling van peuters. De kinderopvang 
zou zich meer in die richting moeten ontwikkelen vind ik.  

“Of er verschillen zijn tussen peuters vroeger en 
nu? Ja. Ik vind van wel. Peuters kunnen nu eerder ‘méér’. 
Daarmee bedoel ik dat ze eerder rijp zijn voor de kleuter-
school. Dat zie je aan hun groei. Dat merk je omdat ze ver-
baal een stuk sterker zijn geworden.“ […Stilte….] “Sommige 
dingen zullen altijd hetzelfde blijven. Ik heb nog nooit een 
peuter gehad die naar de computer vroeg.” 
  

Nyckle Swierstra 
Foto van:  Marysa Duregger 
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Inleiding Thomasvaer en Pieternel. 
 

T. Dag Paiternel. 
P. Dag Thomasvaer. 
 

T. + P.  Dag boeren, burgers, buitenlui. 
Hier allen bij elkaar. 
Wij wensen U graag allereerst, 
Een voorspoedig, goed Nieuwjaar! 
 

T. Het wel en wee van’t ol’le joar, 
Doar komm’n wie vanoa’vnd veur. 
Dus, a’s je’t  d’r aan tou hebb’n, luu, 
Neem’n wie ’t ee’m mit joe deur. 
 

P. Eerst verzoeken wij U, om met ons. 
’n Minuutje stil te staan, 
Bij al die geen, die vorig jaar, 
Van ons zijn heen gegaan. 
Stilte 
 

P. Ik draag voor in’t A.B.N. 
T. En ik gewoon in’t plat. 
P. Een stukje multie-cultie, modern 
hondsrug style. 
T. Zai Maint: van alles wat. 
 

P. Denkt U tijdens ons verhaal: 
,, Dat klinkt mij al te bout(d?)”. 
Als nazorg recommanderen wij; 
Een flinke korrel zout. 
 

DE TRIBUS LARIBUS 
 
P. Deze keer niet op het toneel,  
 Dat heeft U al gemerkt. 
Wij brengen dit jaar ons verhaal,  
Eens een keertje in de kerk. 
 

T. Nait zomoar veur de flauwe kul,  
D’r is een goie reed’n. 
Doarveur mo’ve t’rug noar 1160, 
850 joar’n leed’n. 
 

P. In Westfalen staat een klooster, 
Het klooster Werden, eeuwen oud. 
Een predikant, genaamd Liudger, 
Die heeft ‘m ooit gebouwd. 
 

T. Een vrome, ambitieuze Frais. 
Hai predikte hier en gunder. 
In 793 stichtte Liudger, 
Het grote bisdom Münster . 
 

P. Een rijk en machtig instituut. 
Land en goederen, niet te tellen. 
Vandaar dat men in 1160, 
En lijstje op ging stellen. 
 

T. En in dei  liest, doar ston’ veur ’t eerst, 
Beschree’m zwaart op wit; 
De tribus laribus due iacent secus flu-
men Ha. 
Zo, nou wait je hou het zit. 
 

P. Wa’s  dat nou voor gebazel, man. 
Praat je soms achterstevoren? 
 

T. Nee, het ston’ d’r noam’lijk in’t Latijn. 
Tribus laribus, dat bin’n  de drai loar’n. 
Van de 3 laren liggen er 2 aan de rivier 
de A. 
Dat ston’ d’r dus beschree’m. 
Ain van dei 3 was onz’ Noordloar’n. 
850 joar’n leed’n. 
 

P. ,,Mooi  rond getal, dat moet gevierd!” 
Hoor ze jubelen, daar in Haren! 
Allemaal heel leuk en zo, 
Maar ’t begon dus in Noordlaren! 
 

T. ’t Mot nait zo weez’n, dat Hoar’n 
straks, 
Mit d’ eer  aan’t striek’n gait! 
Vandoar dat onz’ verhoal in taik’n, 
Van Noordloarder verleed’n stait. 
 

P. Van alles is hier weer gebeurd, 
In tweeduizend en negen. 
Wat komen wij hierover, 
In vervlogen eeuwen tegen? 
 

T. Het mos’ dit joar dus moar in’ kerk, 
Hadd’n w’mit mekoar bedacht. 
‘ol’ Bartholomeus stait per slot, 
Hier al een eeuw of acht.  
 

P. Dit gebouw is ongetwijfeld, één, 
van de oudste in de omtrek. 
Voor vanavond als locatie, dus, 
Helemaal  nog niet zo gek. 
 

T. Het hunebed is older nog,  
Bie ons in de gemainte. 
Moar ‘k zag ons doar nog nait zitt’n nou, 

Bie zo’n kolle bult gestainte. 
P. Het geeft’t geheel wat meer ca-
chet.   (klopt die zin??) 
Een statig, plechtig tintje. 
‘k Heb me er dan ook op gekleed. 
(tot T.) Staat chique toch, zeg, 
wat vind je? 
 

T. Nou, as’t ’n eerlijk antwoord wis’t, 
Ik vind ‘t wat overdree’m. 
Mor  ’t het dunkt mie nait veul zin, 
Om die advies te gee’m. 
 

P. NOU! Dat heb ik voor het goed 
fatsoen, 
Maar even niet gehoord! 
Wat nu, als de burgermeester zich, 
Aan onze appearance stoort? 
      
T. Onze hoog geëerde hoar’nse 
gast’n, 
Dei nee’m ons mor zo a’s wie bin’n! 
Ik zal mie drok moak’n, zeker, zeg, 
Van wat ze in Hoar’n van ons vind’n! 
 

P. Hoor jezelf eens praten, man! 
Jij komt ook nooit eens los! 
Zie die stijve hark daar staan! 
Zo koppig als een os!  
   
T. NOORDLOARDER OS !  
Wel te verstoan! 
Dat he’s’t ou goud begreep’m. 
Want a’s het om mien oafkomst gait, 
Den stoa ik op mien streep’m 
 

P. Houd je nu dan maar gedeisd! 
En stel je niet zo aan ! 
De burgermeester  kan door dat ge-
knauw, 
Jouw tekst niet eens verstaan! 
 

T.  Ach. ‘k Denk nait dat dei zo gauw, 
Vergréld tot kerk oetsjauwd. 
Hai is per slot van reek’n, 
 In augustus hier nog trouwd. 
 
P. Ach ja. Dat ging zo stilletjes. 
Ik hoorde ’t later pas. 
(geheimzinnig)Er werd mij toen ook 
bij verteld, 

Thomasvaer en Pieternel  16 januari 2010     
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Dat het een moetje was. 
T. (overdreven) Zal wééél!. Zeg, he’st 
aans den niks te meld’n, 
Dan zulkse roddel proat? 
Mie dunkt dat hier in’t dorp, dit joar, 
Wel meer is gebeurd op stroat. 
 

Toys for big boys 
 

P. het wagenpark van Herman Kroon, 
Is zeer het aanzien waard. 
Hij heeft er ongetwijfeld, 
Een mooi poosje voor gespaard. 
 

T. Hai is d’r aibels zuneg op. 
Dat zul je wel begriep’n. 
Herman wait d’r alles van, 
Alle maark’n, alle typ’n 
 

P. Speelgoed voor de grote boys. 
Zo kun je ’t ook beschouwen. 
Waar vind die jongen toch steeds plek, 
Om al die auto’s weg te stouwen? 
 

T. Zien garazie stampend vol. 
Kuj’ kont hoast nait meer keer’n. 
Toch jammer dat kat van Eisses, 
Dat WEL ee’m gung probeer’n. 
 

P. Dat ging dus mis, een pot met verf, 
Belande op een wagen. 
Herman flink in de mineur, 
 ’t Resultaat?  Ik durf het  niet te vragen. 
 

IJspret  
 
T. Nou, Pieternel, ik spreek die  nou toch 
even tegen,  
want ik ken der ain dei lopt dag en nacht 
te vegen. 
Kom em nait aan met smeren en gieren; 
ik heb het natuurlijk over  Gezienus van 
Ieren. 
 

P. Zijn kwaliteiten als ijsbaanveger zijn 
inmiddels wel bekend, 
maar ook voor het kleinschaliger werk 
bezit Gezienus talent. 
Als buren heb je over een slecht wegdek 
nooit geen klagen,  
want Van Ieren is al bezig, nog voor je 
hem kunt vragen. 
 

T. Ook Harry Slagman huifde moar een 
half woord te zeggen, 
of Gezienus lag al op zijn kneien een nij 
voutpad aan te leggen. 
Maar zo veulbelovend was de start van 
dit project, 
de rest  vlotte nou nait direct. 
 

P. Dagen werden weken, weken regen 
zich aaneen tot een maand 
en nog steeds was er geen pad vanaf de 

straat naar Harries voordeur gebaand. 
Bulten zand en stenen lagen in de voor-
tuin te wachten, 
maar Gezienus spaarde blijkbaar zijn 
krachten. 
 

T. Ja, want onze veger had inmiddels 
een ander klusje bie de hand: 
hij had een aanzuik kregen van een veul 
interessantere klant.  
Harry Slagman vluikte: dij dekselse Van 
Ieren 
probeert onze nije buurvrouw te versie-
ren! 
 

P. Deze jongste aanwinst in de buurt 
had ongerust naar buiten getuurd. 
Ze veegde de ijsbloemen van de ruit: 
“Hoe komen zoonlief en ik ons huis weer 
uit?!” 
 

T. Het verlaten van haar woning wur 
deur enorme pakken snij belet. 
Maar Gezienus had al zain: buurvrouw 
Marga mout worden ontzet! 
Net als in vrouger tied wur deze mooie  
meid  
deur een koene ridder, gewoapend met 
snijschep, bevrijd. 
 

P. Tja, als er zo’n schone dame naast je 
komt wonen, 
raak je na zo’n akkefietje al snel in de 
bonen.  
Zo stond Gezienus in alle vroegte met 
een bus spray te klooien, 
in de veronderstelling dat hij zijn autoslot 
stond te ontdooien. 
 

T. Hij doacht: wat merkwoardig spul, dat 
antivrais. 
Ik geleuf dat ik de lakkleur van mijn auto 
verlais.  
Bie noadere bestudering van de verpak-
king had Gezienus al snel begrepen: 
In ploats van  antivries, had hij een bus 
met kledingreiniger grepen! 
 

P. Die bus heeft deze vrijgezel altijd bij 
de hand, 
want van wasmachines heeft hij geen 
verstand. 
Waarom zou je met dergelijke onzin je 
tijd verknoeien 
als je je ook met ijs, bestrating en 
sneeuw kunt bemoeien?  
Moet u dus verlost willen worden van 
een sneeuwduin, 
of heeft u het goede voornemen om uw 
voortuin, achtertuin 
of buurvrouw door een vakman te laten 
versieren,  
aarzel niet en wendt u zich tot Gezienus 
van Ieren! 
 

T. Overigens hef een deurgedraaide 
vent 
zich ontwikkeld tot een geduchte con-
current. 
In Appelbergen lop hij rond, 
hailemoal in zien blote kont! 
 

P. Zo’n engerd, dat lijkt me toch geen 
fijn idee, 
maar volgens de politie valt het alle-
maal erg mee. 
In een korte verklaring stelde zij 
droog: 
“In deze kou krijgt hij hem niet om-
hoog.” 
 

T. Nou, nait omhoog, dat kan ik nait 
langer geloven 
als ik zai hoe creatief er in ons dörp 
met snij wordt schoven. 
Al dei hitsige kerels in Noordloaren 
en omstreken 
kon het in de Noorderstroat nait aan 
inspiroatie ontbreken. 
 

P. Anja Wolters houdt wel een beetje 
van een beetje sneeuw en een beetje 
schuin, 
gezien de zeer zwaar geschapen 
Boeddahbeelden in haar tuin. 
Ik vraag me trouwens af of Anja aan 
deze creaties begon omdat ze zich 
verveelde; 
is hier misschien de wens de vader 
van de gedachte, of liever gezegd het 
uitgebeelde? 

Als de drank is in de man.. 
 

P. Bij de haven weer een party, 
Met een meerkampje vooraf. 
Als de feestcommissie zoiets regelt, 
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Is zo’n fuifje nooit een straf. 
T. ’t Valt mie op bie zulkse feesies, 
Al is de sfeer ook nog zo best. 
Het is altied zo’n klain cluppie, 
Dat het volhold tot het lest. 
 

P. Als het officiële programma, 
Gedaan is, rond een uur of tien, 
Houd een grote groep Noordlaarders, 
Het dan al meestal voor gezien! 
 

T. Da’s zo jammer, da’s zo’n zunde. 
Je miss’n dan zo’n bult plezier. 
En wat te denk’n van de tapkast, 
Ze blie’m zo zitt’n met al dat bier. 
 

P. de club die ALTIJD wel blijft hangen, 
Doet zijn best natuurlijk wel. 
Maar dat wreekt zich anderdaags weer, 
Bij ’t ontwaken, snapt u wel? 
 

T. Ons Geert, oet Noorderstroat, 
Wai’st nait?? Van Eisses, zeun van Fok. 
Haa’r bie d’ meerkamp, bie d’ hoav’m 
Ook flink mitholp’n, slok veur slok. (of) 
klok, klok, klok. 
 

P. Na afloop, in z’n eentje, 
Hup naar huis en hup in bed. 
Maar toen kwam ons Geert er achter; 
De voordeur was op slot gezet! 
 

T. Annemarie lag al te knorr’n. 
’t Was ook ja zo’n lange dag. 
En ons Geert wol ook zo geerne, 
Dat  ‘e al op berre lag. 
 

P. Rammelen, roepen, tikken, kloppen, 
Kleine steentjes tegen ’t raam. 
Geen reactie te vernemen. 
Dit was toch wel onaangenaam!! 
     
T. Geert gaf op, kroop in garazie. 
Zöcht doar ’n plekkie veur de nacht. 
En hoopte moar dat vrouwlief ‘s mörg’ns, 
Nait te lang op berre lag. 
 

P. ’t Zal ‘m leren, eigen schuld! 
Dat gezuip ook elke keer! 
Altijd ’t zelfde  met die kerels! 
 

T.met die kerels?   EXCUSEER?? 
 

T.Of en tou ’n moal oet ket, 
Ik vin’dat dat kun’n mot! 
En als de drank is in de man... 
P. DOET Z’N VROUW DE DEUR OP 
SLOT!! 
 

T. Moar, loat ons Geert moar schoev’m. 
Zag je ‘m doar stoan mit old en nei? 
Deur dolle heen, met zien carbidbus. 
Nog ain moal Geert, AIN, TWEI, DREI... 
(Handen in de lucht)  HEEEEEEEH !!!!! 

KOMEN EN GAAN 

 

P. D’r is een volksverhuizing gaande. 
Het halve dorp is op de loop. 
Het ene na het andere huis, 
Kwam vorig jaar te koop. 
 

T. En ze goan a’s waarme broodjes. 
Recessie ? ‘k Docht hoast nait! 
In d’ dörpskraant ku’j leez’n, nou, 
Wel of d’r komt en wel d’r  gait. 
 

P. Je komt eerst op een wachtlijst, 
Dan pas achter op de krant. 
Nyckle en Wiejanda, voelen de , 
Oud en nieuwe Noordlaarders aan de 
tand. 
 

T. Het is sinds elfhonderd en zestig 
nait, 
Anders west dan nou. 
Luu trekk’n verder wereld in, 
Luu kom’m hier noar tou. 
 

P. De één wordt hier geboren, 
En blijft hier tot zijn dood. 
De ander is hier maar heel even. 
De verscheidenheid is groot. 
 

T. Jan en alleman trekk’n hier, 
Al eeuw’n over d’ Hondsrug. 
Van Coevord’n  of Meppel, 
Noar stad tou of weer terug. 
 

P. Handelaren, geestelijken, 
Boeren, soldaten, ambtenaren. 
Je zou ze toch de kost geven, zeg, 
Wat langs trok door Noordlaren. 
 

T. De route langs Noordloar’n  bleek, 
Van strategische importantie. 
Hier woon’n , tot zo’n 1700, 
Was zeker gain vakantie!  
 

P. Geschillen werden al te vaak, 
Juist hier flink uitgevochten. 
Noordlaarders die, voor moord en 
brand, 
In’t riet een toevlucht zochten.  
      
 
T. Geregeld werd ons dorp verwoest, 
Deur troep’n op oorlogspad. 
Veur bisschop,  graaf of landvoogd, 
’t Was al’moal ain pot nat ! 
 

P. In 1672 werd voor ‘t laatst, 
Het dorp in as gelegd. 
Bommen Berend flikte dat, 
Na ’t mislukt Gronings beleg. 
 

T. Loater wol’n nog de Frans’n, 
En Duutsers wel ‘ns lastig weez’n. 

Noa ’t leste leger werd het rustig, 
Dat waar’n de Canadeez’n. 
 

P. Nog altijd trekken legers op, 
Naar Groningen en weer. 
Forensen en scholieren. 
Dag in dag uit. 
 
Nu we d’r toch zijn. 
 

P. Vorig jaar veel Noordlaarders ge-
spot, 
Bij ons op de breedbeeldbuis. 
Die jongens van de BNN, 
Voelden zich hier al kind aan huis. 
 

T. BNN?  Da’s mie toch wat te nei-
moots. 
Ik kiek dus maistal TV NOORD, 
Mor door ook om de haverklap, 
Een Noordloarder aan het woord. 
 

P. Nou, dan heb je wat gemist, joh. 
Drie van die hippe jonge gasten, 
Belden ov’ral aan in Haren, 
Of ze nog aan tafel pasten. 
 

P. ’t Schijnt dat Haren welgesteld is, 
Jan Modaal heeft het hier breed. 
Onderzoek naar de gastvrijheid, 
Is wat de BNN hier deed. 
 

P. Nou de heren waren zeer te spre-
ken. 
Met de neus in de boter, zogezegd. 
Wel veel kak,  maar..... geen kouwe! 
Haren scoorde lang niet slecht! 
 

P. Burgermeester kreeg een pluimpje. 
Z’n onderdanen zijn okay! 
Maar.... ik moet zeggen, 1 bezoekje, 
Heb ik wel wat moeite mee. 
Filemon, de presentator, 
Kwam bij Veldman in de stal, 
Daar werd juist een kalf geboren, 
’T BLOED ZAT WERK’LIJK OVERAL!! 
 

T. Jah! Dat heurt ‘r bie toch? 
Zo’n oa’mtuur op boerderij. 
 

P. Nou dat was dus nog niet alles, 
Ze namen d’r ook een borrel bij! 
 

T. Mag je zulkswat den nait vier’n? 
Bie ’n geboorte, mit fles in ‘t rond. 
 

P. JUIST! (verontwaardigd) Jannie 
Veldman, zag ik staan daar, 
MET DE DRANKFLES AAN DE 
MOND!!     
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T. Ach stel die nou toch nait zo aan, 
man! 
K ‘ist toch wel over gekhaid, nait? 
Mor, het dörp was flink in beeld dus. 
Menig camera het hier draaid. 
 

T. BNN dus, en ook dus TV NOORD. 
ROB, dei kwam hier  ’n moal van DAM. 
En van zulf dei iesboanboer’n, 
Woar ’t mediacircus weer veur kwam. 
 

P. Jahaa, de topper in de spotlight, 
Jan Geert Veldman, onze held! 
Die is nu wel zo bekend, 
Dat men zijn naam nu foutloos speld! 
 

Die jeugd van tegenwoordig 
 

P. Het past in de traditie van rondtrek-
kende roversbenden en ander gespuis. 
Ze hielden hier in Noordlaren stevig 
huis. 
Zo werd er op weg naar de belegering 
van de Stad 
hier op en om de Hondsrug flink brand-
geschat.  
 

T. Je zullen wel denken, al dei legers 
hebben hun stried al laang streden, 
zukse praktijken beheuren nou veurgoud 
tot ‘t verleden. 
Bestreed men mekoar vrouger te vuur 
en te zwoard, 
tegenwoordig stoken we allain nog moar 
‘n fikkie in onze open hoard. 
Kiek, Pieternel, doar kun je je oardig in 
vergissen: 
Noordloaren mus hoast haar fraaie 
schoolgebouw missen. 
Afgelopen joar sluig veur dit complex 
biena heur leste uur, 
want OBS de Rieshoek dreigde een 
prooi te worden van ‘t vuur. 
 

P. Nou loopt het leerlingenaantal op de 
Rieshoek wel sterk terug, 
maar om dan de school maar in as te 
leggen, dat gaat wat al te vlug. 
Trouwens, volgens Jan-Geert Veldman 
is het tij inmiddels gekeerd: 
‘Kinderen op komst,’ riep hij, ‘ik heb in 
de polder wel 14 ooievaars gesigna-
leerd!’ 
Door al die kunstmatige inseminatie 
snapt zo’n jongen er ook niks meer van. 
Opnieuw naar school voor wat biologie-
les, dat lijkt mij wel een goed plan. 
Maar nee, liever blijft Jan-Geert achter 
school, studerend op de ijskwaliteit. 
Maar vertel me liever eens, hoe raakten 
wij bijna ons schoolgebouw kwijt? 
 

T. Een poar jonge rabouwen hadden ‘t  
plan opvat: 
die voellcontainer achter school, dei is 

toch al zwart, 
een routkleur zal heur niet misstoan. 
Nait langer zeuren, loat kraaien, die 
rooie hoan! 
Al snel grepen de vlammen in ‘t rond. 
Dat wur dit vairtal toch wat al te bont. 
Op school hadden ze gelukkig het neudi-
ge leerd: 
deksel op container, geen zuurstof en 
braand isoleerd. 
 

P. Maar ja, blijkbaar had juf of meester 
vergeten te melden 
dat heet plastic prima wil smelten. 
De zaken liepen uit de hand: 
niet alleen container, maar ook wenk-
brauwen stonden in brand! 
Dat bracht de politie op het briljante 
idee: 
‘Jongeman, deed jij aan dat fikkie stoken 
mee?’ 
Voor de vier belhamels was het toen uit 
met het spel: 
ze verdwenen achter slot en grendel in 
een politiecel. 
 

T. De brandweer was inmiddels twei 
keer oetrukt 
en het blussen van de brand was in een 
mum van tied lukt. 
Een misse oafloop van een kwajongens-
streek hed de brandweer ons kunnen 
bespoaren. 
En dei vair jonges? Dei zaten nog een 
huile tied op de welverdaainde bloaren. 
 

Koppermaandagprent.   (mooi woord 
voor scrabble, of niet.) 

 

P. Aangezien wij jubileren. 
En U hier heug’lijk samen bent. 
Willen wij U attenderen, 
Op de Koppermaandagprent. 
 

T. As proeve van bekwoamheid vrouger, 
Drukt deur drukkers in de leer. 
Eerste moandag noa 3 köning’n, 
Keert dizze traditie elk joar weer. 
 

P. Drukkerij van Ark uit Haren, 
Heeft dit jaar de eer gehad. 
Om de prent een keer te drukken, 
ELSA, LAAT EENS ZIEN, M’N SCHAT !! 
 

T. Gehail in taik’n van ’t jubileum. 
Bie van Ark te hoal’n, veur nop! 
Kerkstroat 32, Hoar’n. 
Wees d’r bie, luu, op is op !! 
 

De verhalen van ome Wim 
 
T en P 
Wim Woutman ziet ze vliegen,  
Hij komt er openlijk voor uit. 

Schrijft er over in de dorpskrant,  
Zo’n beetje alles wat er vliegt en fluit. 
 

4 mijl 
 
T. Ach ja, de tieden binnen veran-
derd, en tougelieks blif veul zoals ‘t 
was. 
Noast het laaifste jonkje zat altied de 
grootste belhoamel van de klas. 
Veor de neudige oaflaiding en team-
building mout je ze flink loaten bewe-
gen, 
docht meester Wim en doar trokken 
de Rieshoekers over Hoarens we-
gen. 
 

P. In het kielzog van de troepen van 
Bommen Berend,  
en op zijn marsroute door het Go-
recht variërend, 
lukte de leerlingen wat de bisschop 
van Münster nooit heeft kunnen win-
nen: 
ze veroverden Stad en stormden na 
de 4 mijl het centrum van Groningen 
binnen. 
 

T. Nou begonnen dei Duutsers vooral 
te rennen, 
toun ze in de Grönnigers hun meer-
dere mussen  erkennen. 
En het is toch ook nog maar zo’n 60 
joar leden 
dat ze op mien fiets terug noar ‘t oos-
ten reden? 
 

P. Man, begin nou niet weer over die 
fietsen te zeuren, 
zulke onhebbelijkheden kunnen na 
een oorlog gebeuren. 
Mocht je van al het lopen wat moe 
worden in de benen, 
dan mag je vast wel even die witte 
fiets bij het bushokje lenen. 
 

T. Och dei witte fiets, zo’n kleur vin ik 
toch zo’n kolder, 
net als dei witte transformatorhoesjes 
in de polder. 
Wat een röttig  gezicht, dat heurt hier 
toch huilemoal nait ? 
Ik aarger mie gruin en geel aan al dat 
wit, joe ook nait. 
 

Wit voor de ogen 
 
P. Ja, onze Jan had het helemaal 
niet op dat wit begrepen 
en had bijna zelf naar de kwast en de 
groene verf gegrepen. 
Bij het waterschap kreeg hij namelijk 
geen gehoor. 
Maar gelukkig voor Jan zette de win-
ter goed door. 
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Elke sneeuwdag zag ik Jan voor dag en 
dauw de polder in snellen. 
Zijn hondje zag wit, want die had heel 
wat met het tempo van zijn baasje te 
stellen. 
Zijn klachten heeft Jan in december alle-
maal laten schieten: 
wat kun je in zo’n sneeuwlandschap 
enorm van witte transformatorhuisjes 
genieten! 
Zeg Thomas, ik krijg opeens een briljant 
idee: 
met die witte huisjes, daar lok je ooie-
vaars mee! 
Die vogels hebben die witte vierkanten 
vanuit de lucht gezien 
en dachten: hé, daar in Noordlaren is 
men goed van ledikantjes voorzien 
 

Paardengek 
 
T. Ja, hoor, Paiternel, en dan gaist du 
mie straks ook nog vertellen, 
dat je zun ooievoar bie joe thoes aan de 
Legeweg kunt bestellen! 
Doar woont zo’n malloot, dei geft heur 
peerd groag de sporen. 
Hups, een ooievoar in de toen en ja heur 
der wur  een veulentje geboren. 
 

P. O, je bedoelt dat malle wijf, dat ooit 
verkleed als non 
in de Noordlaarderhaven stond te zingen 
en te springen, die Mart van Bon? 
Da’s waar, iedereen in haar omgeving 
werd knettergek van haar, 
want die ooievaar stond al maanden 
voor haar paardje klaar. 
 

T. De merrie stun veurig joar op het punt 
te bevallen 
en Mart dee heur oeterste best in heur 
peerdestallen 
om het dair het zo goud meugelijk naar 
de zin te moaken 
en deur dag en nacht over heur gezond-
heid te woaken. 
 

P. Ja, haar paard kreeg zelfs een band 
met sensoren voor zwangerschapsge-
bruik: 
elk beweginkje werd geregistreerd in die 
bevallige paardebuik. 
Om de haverklap schoot Mart haar bed 
uit de stallen in: 
heeft er al een uitbreiding plaatsgevon-
den van mijn paardengezin? 
 

T. Maar nee, elke keer was het loos 
alarm. 
Dan weer had het daaier wat last van 
winderighaid in de darm, 
dan draaide het gewoon nog ains lekker 
op haar zied, 

zich ondertussen oafvroagend: wat mout 
dat hysterische mens van mie?! 
 

P. Iedereen in de buurt en alle familie 
waren inmiddels op de hoogte gesteld. 
Tot waanzin gedreven riep Mart: “Mijn 
paardje is al weken geleden uitgeteld!” 
Nachtmerries verdreven haar zoetste 
dromen: 
in plaats van kraamzorg zag ze de sla-
ger al komen. 
Haar man werd doodziek van Mart haar 
klagen 
en ten einde raad meende hij haar de 
deur uit te moeten jagen: 
“Je kunt over niks anders meer dan over 
die zwangere knol van je praten. 
Het wordt hoog tijd dat onze hond zijn 
bazin uit gaat laten!” 
 

T. Vooruit, dacht Mart, dat mout dan 
moar even vlug 
en na een kort rondje ging zij snel noar 
de stal terug. 
Weg waren Marts nachtmerries en kop-
zeerdpijnklachten: 
noast de merrie lag een prachtig veulen 
op haar te wachten. 
 

Strontproat 
 
T. Pieternel, dit is een mooi veurbeeld 
van alle tieden. 
Nait allain mag men in Noordloaren al 
eeuwen groag peerdrieden, 
moar wat de Noordloarder Ossen altied 
is blieven sieren, 
is hun grote verknochthaid met allerlei 
dieren. 
 

P. Ja, alleen jammer dat die beestjes 
ook moeten pissen en poepen, 
vooral als die drek belandt op de Noord-
laarder straten en stoepen. 
Kijk, dat je je giertank leegrijdt op een 
perceel ver in Onnen, 
is op zichzelf genomen nog niet zo on-
bezonnen. 
 

T. Maar een stageair van Hoenderken, 
verlangend noar het middageten, 
was noa het oetrieden van gier het af-
sloeten van zien tank vergeten. 
Nou is dat op zichzulf  nait zo’n pro-
bleem op ’n rechte weg horizontoal, 
moar in een straat omhoog rieden, dat is 
een ander verhoal. 
 

P. Want, o wat een pech,  
gekomen vanaf de Lageweg,  
hotsteklotste de tractor door de Kerk-
straat. 
Hoezo, discussies over een duurzaam 
klimaat? 

T. Van onder tot boven lag de stroat 
vol met gier. 
Moar dat interesseert ons Noordloar-
ders gain zier. 
Met stront waiten wie in ons dörp im-
mers wel road: 
mooi op de bult bie Veldman in de 
Middenstroat. 
 

P. Gelukkig zijn ze daar in de Mid-
denstraat wel wat gewend, 
want tegenwoordig loopt daar zo’n 
verwilderde vent 
zijn schijtende hond een lesje te le-
zen;  
die kerel kon wel eens Bertus Duurs-
ma wezen! 
 

T. Bertus doacht: Mien hemel, mien 
nije hond is niks te dol; 
op haar route deur de Middenstroat 
schit zij drei keer doags een drol! 
Het schaamrood ston Bertus al dei 
keren op de koaken 
en hij wus nait hou snel hij zuch oet 
de vouten mus moaken. 
 

P. Ja, Bertus is sinds kort eigenaar 
van de mooie teef Lotje, 
alleen lukt het hem niet haar te laten 
poepen op een potje. 
Zo liepen voor het beest wel meer 
dingen niet helemaal naar wens. 
Ze werd afgekeurd als hulphond voor 
de gehandicapte medemens. 
Nou, als ik die Duursma beoordeel 
naar zijn voorkomen, 
is ze toch nog aardig op de goede 
plek terecht gekomen. 
Zonder gekheid, dergelijke honden 
moeten aan allerlei eisen voldoen, 
alleen heb je natuurlijk niks aan een 
schijtkampioen. 
 

T. Ja, onze Lotje hed woarschienlijk 
een minderwoardighaidscomplex 
en dat zo’n afkeurd daaier overal 
schijt an hed, is dan nait wat geks.  
En anders huift haar veule poepen 
ons nog nait  verboazen. 
We waiten almoal: honden lieken op 
hun boazen. 
 

P. Als gier en strontbulten in de stra-
ten ons zo behagen, 
begin ik me wel steeds meer af te 
vragen, 
waaraan de Noordlaarders de bij-
naam ossen verdienen. 
Wij zijn geen koeiebeesten, maar 
regelrechte swienen! 
 
 
 



Noordlaarder Nieuws, januari ’10                                   9 

NOORDLOARDER OZZ’N 
 

P. Ik heb vanavond al wel 10 keer, 
Noordlaarder os horen zeggen. 
Vanwaar die frappante benaming? 
Zou jij me dat uit kunnen leggen? 
 

T. De schimpnoam veur Noordloarders, 
Is os, een staark en koppig baist. 
Doe woonst hier nou toch al ’n zetje? 
Da’s tou dat nog steeds nait waist. 
 

P. Maar, ossen zijn nou niet echt, 
Al te snugger uit gevallen. 
Een os is een “je weet wel” stier, 
Hebben Noordlaarders soms geen bal-
len? 
 

T. Ball’n? ...Jazeker. Handball’n....Dovo. 
P. NEE, DAT BEDOEL IK NIET!! 
T. Oh...eh, veur d’ oorsprong van dei 
noam, 
Mo’w t’rug goan in de tied. 
 

T. ’t Verhoal wil dat hier vrouger. 
Kudden oss’n werden weid/waaid 
Dei over Osdiek ,noar de grasland’n, 
Bie het meer, werd’n leid/laaid.  
 

T. Nog een verklaoring van de noam, 
Van gecastreerd rund. 
Het Noordloar’n ooit opdoan, 
Noa een gewoagde stunt. 
 

T. Een leger op de t’rugtocht, kwam, 
Dizze kant op gemarcheerd. 
’t Dörp vond dat dat schorem, 
Een lesje mos word’n leerd. 
 

T. Dat geplunder en gedonder, 
Was men wel een keertje zat! 
Egg’n werd’n ingroa’m, op de kop. 
Als guerrilla Aktie, midd’n in’t pad. 
 

T. Je begriep’m dat dizze zet, 
Nait zo’n haile slimme was. 
‘t Leger legde a’s bedankje, 
’t Haile dörp weer in de as.  
     
P. Dus, even heel kort door de bocht, 
Aan wat men hier vroeger ooit uit vrat, 
Danken wij nu dus die schimpnaam? 
Tjonge, mooie boel is dat! 
 

T. d’ Ozzekop is  (officieus) tot symbool, 
Van Noordloar’n bombardeerd. 
Ik ken d’r drei mit ’n ozzekop, 
Boven op aarm tatoueerd. 
 

P. Goeie grutten! Meen je dat? 
Zijn ze hier zo chauvinistisch, dan? 
Ben je dan pas echt Noordlaarder? 
En... weet hun moeder daar wel van? 

T. Woar  ’t om gait, Paiternel, mien 
wicht, 
Is d’ Noordloarder identiteit. 
Een beter, mooier stee om te lee’m 
Vin’j’ op d’ haile wereld nait! 
 

P. Da’s waar. ‘k Ben nog altijd in m’n 
nopjes, 
Da’k hier een stulpje heb gekocht. 
Zeg! Ben IK dan ook al ’n echte os? 
‘k Ben aan het dorp nu flink verknocht! 
 

T. JA BOEHH! Wanneer be’j ’n echte 
Noordloarder? 
Wanneer be’j  import af? 
‘k Heurde dei vroag lest’ tied voaker, 
Nog gain ain dei mie ’t antwoord gaf. 
 

P. Is er een geldige definitie dan? 
Ben je’t na 10, 20, of 40 jaren? 
Moet je hier soms geboren zijn? 
Of komt je Opa uit Noordlaren?  
 

T. Slimme kopp’n, mit ’n bult verstand, 
Hebb’n zuch over d’ kwestie boog’n. 
Wel of wat zuch mit recht, 
Echt Noordloarder nuim’m moog’n. 
 

P. Conclusies werden niet getrokken. 
’t Is ook maar hoe je ’t bekijkt. 
Tot een inzicht kwam ik echter wel. 
Door Janny Hulzebos aangereikt. 
       
P. Laatst las ik in ’t Noordlaarder 
Nieuws, 
De rubriek de lezers pen. 
Janny beschreef kort maar bondig, 
Hoe je ’t ook bekijken ken. 
 

T. + P.  Ben je ’n autoch- of ’n alloch-
toon, 
Zeg, wat kan het eig’lijk  schelen! 
Misschien is het van meer belang, 
HET VERMOGEN LIEF EN LEED TE 
DELEN! 
 

T. Wie bin’n dus, ku’j rustig stell’n, 
’n Groot stel ozz’n mit mekoar. 
Rest ons enkel nog het vroagstuk; 
WEL WAS DE GROOTSTE OS DIT 
JOAR ? 
 

P. De grootste os dit jaar? 
Jij durft wel wat te vragen! 
Wie de grootste sufferd was? 
Wil jij je daar aan wagen?  
 

T. Ach, een os  kan wel wat hebb’n, 
Dei hebb’n een dikke hoed. 
Aan’t end van ons verhoal, 
Bin’n wie d,r vast wel oet. 
 

 

De grote oversteek. 
 
P. Nou, ik ken er 2, die vorig jaar, 
Heel lekker bezig waren. 
Die gingen met hun bootje, 
Fijn een stukje varen. 
 

T. Jan en Paula Swart,  
oet Zuderstroat, 
Hadd’n ’t meer nou wel ’n moal zain. 
Rondjes dobber’n rond kerk? 
Ha, dat dut ja elk en ain. 
 

P. ,,Paula!” Zei Jan Swart beslist, 
,, Nou zul je wat beleven!” 
,,Wij gaan ons met sloep en al,” 
,,Op grotere wateren begeven!” 
 

T. Bestemming was al gauw vond’n. 
Aine die d’r nait om loog! 
Op veziede bie familie Slagman, 
Per adres;  Schiermonnikoog! 
 

P. Goed begin is ’t halve werk, 
Eerst de kaart eens goed bekeken. 
Bij Lauwersoog het zeegat uit, 
En dan Waddenzee oversteken. 
 

T. ,,Kiek.” Zee Jan en trok mit vinger, 
Op de koart een spoor. 
,,Via Dren’s Daip, Stad en Reitdaip.” 
,, Zo ‘makkel’k  kom je doar.” 
  
P. Paula zag het aan en zei: 
,,Je maakt me ietwat ongerust.” 
,,Toch wel onduidelijk op die kaart,” 
,,Die vaarroute naar de kust.” 
 

T. ,,Tja, wat wil je ook,” Zee Jan, 
En krabde  aan zien board. 
,,Zu’n groot wonder is dat nait,” 
,,Dit is, ja, een autokoart.” 
 

P. Het echtpaar besloot vol goede 
moed, 
Deze route maar te nemen. 
Lauwersoog werd vlot bereikt, 
Tot daar toe geen problemen. 
     
T. Noa de sluus zee Jan: ,, Ee’m 
denk’n,” 
,,Hou da’k nou wieder goa.” 
,,Ah, kiek. Doar gait de veerboot,” 
,,Dei voar ik den mor achternoa.” 
 

P. De zee was wel een uitdaging, 
Golven af en toe wat hoog. 
Maar, de aanhouder wint, 
Ze bereikten Schiermonnikoog. 
 

T. Aanleg’n bie de veerbootsteiger? 
Tja, doar Jan dus nait aan docht. 
Klain kind ken joe vertell’n, 
Dat dat vanzulf nait mocht. 
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P. In de verte zag Jan Masten. 
,,Daar heen als ik ’t goed heb.” 
,,Op naar de plezierjacht haven.” 
Ondertussen werd het eb. 
 

T. Harry Slagman en aanverwant’n, 
Vierd’n verjoardag mit mekoar. 
Lekker rustig weg, op ’t ailand. 
Gain ve’ziede en gedou, dit joar. 
 

P. De Jarige Harry zat tevreden, 
Met koffie en een stuk gebak, 
Quality time met de familie, 
Tijd voor rust, zon en gemak. 
 

T. Telefoon!!! ... ,,Wel potverdorie!!” 
,, Ik docht da’k ‘m oetzett’n dee.” 
Nijdig nam ‘e toch mor op; 
,,HARRY! VAN SLAGMAN VASTGOED 
BV !!! 
 

P. ,,Dag Harry, met Paula, gefeliciteerd.” 
,,We wilden je komen bezoeken.” 
,,Maar zijn met ons bootje gestrand op 
het wad,” 
,,Op d’ achtergrond hoor je Jan vloeken.” 
 

T. Harry docht ee’m: ,,Heur ik dit goud?” 
En fietste toun snel noar de diek. 
Woarempel, doargunder, ’n bootje, hail 
ver, 
En Jan sleepte ’t spul deur het sliek. 
       
P. Rood als een kreeft kwam Swart in de 
haven. 
Geen boe en geen bah, kwam d’r meer 
uit. 
Havenmeester Guus krabde zich achter 
de oren, 
Wat voor’n clown was hij nu op gestuit? 
 

T. Harry legde ‘t ‘m al’moal ee’m oet, 
Woarna d’hoav’mmeester wel ee’m 
glimlach’n mos. 
Nota bene het Guus  al hail wat joar’n, 
Dikke verkeer’n mit ’n Noordloarder os. 
 

P. Eind goed, al goed , kun je stellen, 
Toch nog visite op de thee. 
Jan was toen al onder zeil, 
En deed die avond niet meer mee. 
 

T. Mor veur zien keersie oetdoofd was, 
Melde Jan mit klem, nog wel: 
,,Vertel het asjeblief toch nait,” 
,,Aan Thomasvaer en Paiternel!!” 
 

P. Ja, duhh!!! 
 

 

 

 

 

Mayday, mayday.  
 

P. Liep ik laatst eens met m’n hondjes, 
Achter school, daar op het pad. 
’n Vreemd gezoem, joh, in m’n oren. 
Ik dacht;  Jemig, wat is dat ?? 
T. Jurrie mit zien kett’nzoage? 
Gemainte? Drok mit bloaz’n van blad? 
Zat  ‘r wotter in dien oor’n? 
Of was  d’r anders meschain wat? 
 

P. NEE!  Het zoemen kwam van boven! 
’n Minivliegtuig in de lucht. 
En ineens; FLOEP! Naar beneden! 
Stortte in ’t bouwland met een zucht! 
 

P. Jan Reyer van de Griendt  heeft als 
hobby, 
(En is daar flink bezeten van. ) 
Ra-dio-gra-fisch-bestuur-bare-model-
vlieg-tuigjes.  (weer diep inademen) 
EN DIE CRASHEN SNEL!! Och, man! 
 

P. Maar dat schijnt ‘m niet te deren. 
Plakt ze gewoon weer in elkaar. 
Of bestelt ze nieuw in China. 
Zeg, vind jij dat ook niet ietwat raar? 
 

T. Ik kiek narg’ns meer van op, heur. 
Hai zal wel wait’n wat of é dut. 
‘k Vroag mie toch wel ’n beetje oaf, 
Of Jan Reyer  ze soms vlaig’n zut.  
 

En de tijd ?  Die vliegt. 
 

T. Achthonderd en vieftig joar’n. 
Dat klinkt meschain wel heftig. 
Mor d’r was d’r hier al hail wat loos, 
Lang veur elfhonderdzestig. 
 

P. Je komt hier afval in de grond, 
Uit de prehistorie tegen. 
Geen vuilcontainers grijs en groen. 
Dus ook niks af te wegen. 
 

T. Het meer stamt ook oet d’ elfde eeuw, 
Woar de hunze ooit meanderde. 
Haitte toun ’t Noordloarder meer. 
Wel of dat toch ooit veranderde? 
 

P. De oudste sporen in ons dorp, 
De glooiingen van de Hondsrug, 
En vanzelf het hunebed, 
Gaan millennia terug . 
 

T. Mor wat stelt doez’nd joar nou veur, 
Veur zo’n stain in ’n hunebed. 
Reek’nd noar zien aig’n leeftied, 
Ligt dei stain d’r nog mor net. 
 

P. In het jaar 1795, 
Is onze eigen ouwe steenhoop, 
Door ene Johan de Drews, 
Nog net behouden van de sloop. 

T. ’n Stel van dei Noordloarder ozz’n, 
Had’n d’r al wat goat’n in boord. 
Om ‘m loater op te bloaz’n. 
Dat plan wer’ mooi dus ee’m ver-
stoord.  
P. Hunebedbouwers en hunebedslo-
pers. 
De tijdgeest heeft hier flink gedwaald. 
Het één weerstaat de tand des tijds, 
’t Andere heeft het niet gehaald. 
 

T. En t’rug mor noar vandoag de dag. 
2010 is wat de klok nou slagt. 
2009 heurt nou bie vrouger, 
‘ns Kiek’n wat ons dit joar wacht. 
      
P. We zijn d’r door, ’t is afgelopen. 
(tot T.)   Goh. Ik vind dit eind toch wel 
wat saai! 
 

T. Nou, doar wait ik wel wat op; 
 
HEE, GEERT ! NOG ’N MOAL, VAN 
JE AIN, TWEI, DREI..... 
HEEEEEEEHH !!!!! 
   
 

 

 

 

Foto’s van: Roland Lageveen 
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 
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Eetcafé  “De Lanteern”  

Middenstraat 2.   Tel.  402 9890  

 

        

 

 

 

 
Steegakkers 6         Tel 050 4090045  
9479 PW Noordlaren             mobiel  06 51606781 
 

 
Feestje geven in de Lanteern? 

 

Informeer eens naar de uitgebreide 
mogelijkheden 

 

Open vanaf  12.00 uur  
 

     ‘s maandags gesloten 
 



Beste Noordlaarders, 
 
Een beter milieu begint bij Noordlaren. Ik vind het moeilijk 
te geloven dat het slecht zou gaan met het milieu. Zeker 
gezien de prachtige natuurlijke omgeving waardoor wij 
ons gelukkig mogen prijzen.  Toch maak ik me veel zor-
gen over de klimaatverandering. Zeker als ik de berichten 
volg over verdwijnende biotopen, ontbossing en dreigen-
de overstromingen. Het CO2 probleem zal ons westerlin-
gen in den beginne niet zo raken, dat zal anders zijn in 
de landen die het nu al moeilijk hebben. Generaties na 
ons zullen wel worden geconfronteerd met de gevolgen 
van de klimaatverandering. Waarschijnlijk de huidige jon-
gere generatie al wel. 
 
Daarom wilde ik voorstellen om een kerncentrale te laten 
bouwen op de plek van het Noordlaarderbos. Ik heb eens 
geïnformeerd bij Lenen.nl, echter Dirk vertelde mij dat er 
op dit moment geen 'klimaat' is voor dit soort megaloma-
ne projecten, en dat voor niets tegenwoordig de zon op-
gaat. 
 
Dat bracht mij op het idee van zonnecollectoren op ons 
dak. Het dak heeft een goede hellingshoek en is gericht 
op het zuiden, dus ideaal. Ik ben eens wat gaan zoeken 
op internet. Geen goedkope oplossing, maar op zich een 
goede tijd om er in te investeren. Vanaf 1 april 2010 is er 
weer een 'stimuleringsregeling voor duurzame energie 
(SDE).' Daarbij ben je voor elke opgewekte kWh 52 cent 
voordeliger uit. Het is een landelijke regeling die garantie 
geeft voor teruggave gedurende 15 jaar, gekoppeld aan 
de energieprijs. (www.senternovum.nl) 
 
Verder is er op het moment een provinciale regeling voor 
Groningers (voor Midlaarders vanuit provincie Drenthe). 
Hierbij draagt de provincie Groningen voor 20% bij aan 
de aanschafkosten voor zonnecollectoren. Aan te vragen 
vanaf 16 november zie ook webpagina:  
http://www.snn.eu 
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Toch is het nog een aardige investering. Een prijzen impres-
sie van het internet: 
 
collectoren van 220W 165 cm x 99 cm x 4.6 cm incl. monta-
ge, materiaal, omvormers e.d. 
 
3 stuks 2500 euro 
6 stuks 5000 euro 
8 stuks 6500 euro 
 
10 stuks 8500 euro, etc... 
 
 
Dit is exclusief montagekosten. Maar ook excl. subsidie (-
20%) 
 
Nu, waarom dit stukje. Ik hoop dat er meer mensen zijn die 
het milieu en de natuur zouden willen helpen. Op deze ma-
nier is dat mogelijk met een eenvoudige investering. Daarbij 
hoop ik dat we dit gezamenlijk kunnen doen en daardoor een 
mooie korting kunnen bedingen. Misschien is er zelfs wel een 
handige vrouw of man waardoor we besparen op de installa-
tiekosten. 
 
Mocht u dit aanspreken, gooit u dan even een briefje in mijn 
brievenbus met daarop uw naam en adres. Ik zal kijken hoe 
de animo is en eventueel een avond beleggen waarop we 
het plan van aanpak kunnen doornemen. (Stuurgroep zonne-
energie Noordlaren ?) U kunt mij eventueel ook mailen via : 
petervanek8@yahoo.com. 
 
Groet uit de Noorderstraat 3 van Peter van Ek 
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Openingstijden Restaurant 

Voor individuele personen iedere 1e zaterdag van de 

maand. Wel reserveren. Via de mailinglijst houden wij 

u op de hoogte van extra  

openingstijden en van ons menu.  

Meldt u aan via   

francis@hetoudeveerhuisnoordlaren.nl  

Voor gezelschappen vanaf 12 personen evt. ook op an-

dere dagen.  

Onze huiselijke ambiance is zeer geschikt voor feest-

jes  

of recepties. 

Openingstijden Café: 

Vrij binnen lopen iedere zondagmiddag, van 12 tot 17 

uur. 

Voor koffie met appeltaart of verbrande aardbei.  

Soep, broodje gezond of een lekker glaasje wijn met  

tapasplankje. 

  Om de 2 maanden hebben we een nieuwe expositie en  

ook voor leuke Cadeautjes kunt u bij ons terecht. 

Francis Stortelder en Mike Snijder 

Meester Koolweg 2 

(aan het haventje van) Noordlaren. 

Tel 050-409 67 64 

Meer info op: www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl  

Data oud papier 
 

Ook dit jaar zamelt o.b.s. de Rieshoek weer oud papier in 
en wel op.   Noteert u deze data alvast in uw agenda. De 
containers staan op de parkeerplaats achter de school.  
 
 

•  5 +   6 feb 

•  9 + 10 april 

•  11+ 12 juni 

Data  klaverjasavonden en 

aankondiging marathon.  
 

• 22 januari 2010 

• 26 februari 2010 
• 26 maart 2010 

 

Graag tot dan! 
 
Borgert Vrieling 



Expositie in Dorpshuizen van 
Glimmen en Noordlaren. 

 
Mijn naam is Maria Koekkoek. In 1933 ben ik in Den 
Haag geboren. 
Mijn beroep was kleuterleidster, wat ik 40 jaar met 
vreugde gedaan heb. Mijn hobby`s zijn boetseren en 
werken met bijenwas. { Encaustic} 
Ik 1986 ben ik naar Drenthe verhuisd.  
In het verleden heb ik met mijn beelden verschillende 
exposities gehad en sinds kort ook met mijn schilderij-
en. 
 
Even iets over Encaustic. 
 
Kunstschilders uit het Romeinse Rijk, Egypte en Grieken-
land gebruikten al de gesmolten bijenwas voor hun schil-
derijen.  
In oude geschriften van ca.600 jaar voor Christus werd de 
Encaustic al bezongen.  
In Egyptische grafkelders zijn tekeningen van bijenwas 
aangetroffen op sarcofagen en mummie`s. 
Door nieuwe technieken, olieverf en aquarel is de Encaus-
tic techniek wat op de achtergrond geraakt.   
Maar door de jaren heen zijn er toch nog steeds kunste-
naars gebleven  die deze techniek bleven beoefenen.  
 
De schilderijen van Maria Koekkoek zijn te zien in de 
dorpshuizen van Glimmen, De Groenenberg (open maan-
dag tot donderdag na 17.00 uur) en Noordlaren De Hoek-
steen tijdens de open expositie op zondag 14 februari op 
Valentijnsdag zijn Maria haar keramiek beeldjes over de 
liefde te zien in de vitrines. 
 
Dorpshuis De Groenenberg  
Markeweg 4 te Glimmen  en  
 
Dorpshuis De Hoeksteen  
Lageweg 45a te Noordlaren  
 
tel 050-5567808, 050-5014671  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maria Koekkoek 
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Expositie Henk de Vries 
 
In de maanden januari en februari van dit nieuwe jaar 
schenkt café huiskamerrestaurant Het Oude Veerhuis 
in Noordlaren, aandacht aan acrylschilderijen van 
Henk de Vries. 
  
Henk de Vries is in Groningen geboren en woont sinds 
1996 in Haren. 
Zijn grootste hobby was altijd de fotografie, maar sinds 
de jaren 90 is hij volledig in de ban van het schilderen. 
Na een cursus aquarelleren gevolgd te hebben is Henk 
een paar jaar lid geweest van een schildersclub in de 
Oranjebuurt in de stad. 
 
In Haren heeft Henk een aantal jaar les gehad in atelier 
“Andersom”, waar hij veel met acryl werkte. Ook volgde 
hij een aantal workshops bij de bekende schilder Egon 
Vernimmen uit Haren. Henk de Vries is lid van de Haren-
se Schildersclub.  
 
In Het Oude Veerhuis zijn vooral landschappen te zien, 
maar ook het Groninger museum en de Blauwe Stad. 
Het werk van Henk de Vries is vanaf aanstaande zondag 
tot en met zondag 28 ferbruari 2010 te bezichtigen.  
 
De toegang gratis.  
Openingstijden zijn iedere zondag van 12.00 tot 17.00 
uur in Café Huiskamerrestaurant "Het Oude Veerhuis", 
Meester Koolweg 2, aan het haventje in Noordlaren.  
 
Meer informatie is  te vinden op 
www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl. 

 



DORPSVERHALEN 
    

MAAR DE SEIZOENEN KEREN  
TERUG -  DE JAREN NIET.                   

 
 

Een dichtregel van Ivo de Wijs, uiteraard iedere dag 
en in ieder seizoen toepasbaar. Maar het begin van 
januari geeft toch een extra aanleiding tot eigen ge-
dachten over seizoenen en jaren, met voor ieder van 
ons een verschillende lading.  
 
 
Ziezo. Het beetje filosofie dat bij Nieuwjaar hoort is, met 
dank aan Ivo, geformuleerd. Nu over naar de alledaag-
se werkelijkheid van ons dorp en de komende gebeurte-
nissen. 
Noordlaren viert namelijk het komende jaar zijn 850-
jarig bestaan. En inwoners van Noordlaren, wees ervan 
overtuigd dat dit jubileum regelmatig uw aandacht zal 
opeisen.  
Het 850 jarig bestaan van ons dorp betekent -  terugko-
mend op bovenstaande dichtregel -  dat 850 maal de 
seizoenen - met hun  harde winter, hun zachte lente, 
hun warme zomer en hun zoele herfst - hier  terug keer-
den.  
850 keer - daar was ook vroeger de mens niet voor ge-
maakt. Na een aantal jaren was zijn tijd voorbij. De sei-
zoenen kwamen weliswaar opnieuw voorbij. Maar hem 
vonden ze niet meer. Gelukkig wel nieuwe. 
 

 

850 jaar. 
Je noemt het getal zo makkelijk. Maar hoe omvat je de 
alledaagse werkelijkheid van het leven door de eeuwen 
heen. Geleerden zijn er om antwoord te geven op die 
vraag. Via opgravingen en knappe berekeningen heb-
ben ze interessante informatie verzameld, allemaal tot 
uw beschikking in mooie, goed geschreven boeken. 
Wist u dat daarnaast ook een herdruk is uitgekomen 
van het eenvoudige boekje, Noordlaren van Vroeger? 
Het zijn de persoonlijke herinneringen van Albert Tim-
mer, kruidenier in Noordlaren. Hij reed ‘bij de weg’ met 
paard en wagen, later met een bestelwagen met aan-
hanger. Overal kwam hij thuis, de mensen vertrouwden 
hem en vertelden hem verhalen over zichzelf en over 
ons dorp.   
Die dorpsverhalen legde hij vast in dit boekje, ‘daar zij 
anders verloren zouden gaan.’ Het boekje is bewerkt 
door zijn kleindochter Dieteke Timmer en is te koop bij 
zijn kleinzoon Pim Timmer, Zuidlaarderweg 42. Niets 
aan dit bescheiden geschriftje is wereldschokkend of 
onthullend. Het is gewoon smullen - van de toegankelij-
ke tekst en van de oude foto’s. 
 
 
“DORPSVERHALEN.”  
 
Onder deze noemer wil dit rubriekje het komende jaar 
ook een bescheiden deel leveren aan dorpsverhalen. 
Uitgangspunt daarbij zal zijn: de verhalen van een fami-
lie die al generaties lang in Noordlaren heeft gewoond - 
en nog woont. Overgeleverde familieverhalen, herinne-
ringen aan mensen die op ongeveer dezelfde plek  ge-
woond hebben als waar wij op het ogenblik wonen. Nu 
in goed verwarmde huizen. Met een of twee auto’s 
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naast de deur. En met het mobieltje altijd binnen handbe-
reik.  
 
In de volgende aflevering hoort u er hopelijk meer van.                                   

 
Ettie Huizing 

 

 

 
Operaklanken in de kerk van 
Noordlaren 
 
Op zondag 21 februari om 15.00 uur vindt er in de 
Bartholomeus kerk in Noordlaren een concert plaats 
waarin de opera centraal staat. Het recital wordt ver-
zorgd door Martina Brech, sopraan, Lukas Kamps, 
tenor en Peter Cramer, pianist. Zij brengen een pro-
gramma met operamuziek van  Mozart, Rossini, Doni-
zetti, Gounod en Verdi. 
 
Martina Brech is freelance sopraan en studeerde zang 
aan het conservatorium van Zwolle. Ze zong diverse per-
sonages uit opera en operette en klassieke musicals en 
treedt regelmatig op in de regio. Ze is betrokken bij vele 
producties en deze veelzijdig artieste verzorgde onlangs 
ook  de choreografie van een musical. 
Lukas Kamps studeerde operazang aan het koninklijk con-
servatorium in Den Haag. Eerst lyrische tenor en vervol-
gens bariton. Hij trad op als solist en koorlid bij de Wup-
pertaler Bühnen. Later zong hij bij diverse opera- en ope-
rettegezelschappen in Nederland en Zuid-Afrika. Hij orga-
niseerde talloze concerten in de Noordelijke regio met het 
Canzone Muziektheater. 
Peter Cramer is internationaal concertpianist en begeleidt 
diverse zangkoren en ensembles. Momenteel is hij docent 
aan de theater – en muziekschool in Winschoten. Hij is 
betrokken bij kamermuziekgezelschappen en is daarmee 
regelmatig op tournee in het buitenland. Cramer studeerde 
cum laude af aan het conservatorium in Groningen en ver-
volgde zijn studie in Wenen en Warschau.     
 
Kaarten voor het concert zijn te bestellen via de e-mail: 
cultuur-noordlaren@hotmail.com en ook verkrijgbaar bij de 
kerk vanaf 14.30 uur. De entree bedraagt € 10,-. 
 
Namens de culturele commissie. 

Jan Boland 



De lezerspen 
door:   
 

Luurd van der 

Leest 

 
 

 
Om 20.45 uur gaat de telefoon, toch even kijken 
naar de nummerherkenning. Een nummer uit de re-
gio: Met Janny. Hoi, ik heb een stukje geschreven in 
de dorpskrant (die is op dat moment net uit en ligt 
voor me). Oh. 
Ja, dat stukje van Lazlo, dat heb ik nu geschreven 
en ik wilde je vragen of jij dat de volgende keer kunt 
doen? Hoe kom je daar zo bij? Nou ongeveer 20 jaar 
geleden heb je me ooit verteld dat je journalist wilde 
worden. Oh (moet in een dronken bui geweest zijn). 
Maakt niet uit, doe je het? Ok. Hoe gaat dat in zijn 
werk? Ik wist het ook niet maar heb op het aller-
laatste moment mijn stukje geschreven en daarna 
naar Hieke de Winter gemailed. Succes, ik lees het 
wel in de volgende krant. 
 
Tot zover de inleiding van dit stukje, maar wat nu?? 
Waar schrijf ik over? Het moet snel want op de laatste 
dag, zoals Janny, dat wil ik natuurlijk niet.  
Nu is het 9 Januari, 2 dagen voor de datum dat het 
stukje ingeleverd moet worden. Niet echt gelukt dus. 
 
Ja, blijft de vraag, waar schrijf ik over???  
 
Zal ik schrijven over mijn werk, het weer, de crisis en de 
invloed hiervan op mijn privéleven (is dat er wel of 
niet?). Dat wij (Petra, ikzelf en onze hond Sjors) dit jaar 
verhuisd zijn van de Lusthofweg 2 naar de Zuiderstraat 
10. Ongetwijfeld de kortste afstand waarbinnen verhuisd 
is in Noordlaren (namelijk hemelsbreed 40 meter).  
Of toch over het feit dat ik hier al 35 jaar woon zonder 
ooit ergens anders gewoond te hebben. Misschien is dit 
wel iets. Eigenlijk lijkt het raar in de huidige tijd dat je als 
laat 30-eriger (ok, vroeg veertiger) nog steeds op de-
zelfde plek woont als waar je 35 jaar geleden bent neer-
gestreken.  
Nadat ik geboren ben in Groningen, ben ik met mijn ou-
ders en zus op 4 jarige leeftijd komen te wonen aan de 
Zuidlaarderweg. Het dorp had toen nog een midden-
stand waarvan voor mij de bekendste altijd bakker Hid-
dingh is gebleven. Tussen de middag warm brood , wat 
meegenomen werd vanaf de kleuterschool naar huis. 
Van de kleuterschool naar de “grote” school. En vervol-
gens naar de Havo in Groningen. Niet op kamers zoals 
mijn zus maar gewoon dagelijks op de fiets en later na-
tuurlijk op de brommer.  
De stad had zijn aantrekkingskracht op een puber, maar 
ik ben toch niet echt veel uit geweest in de grote stad. 
Daarna de MTS en nog een vervolg opleiding in Zwolle, 
vervolgens stage, militaire dienst en toen aan het werk. 
(Mijn leven in een notendop). Wat volgens mij opvallend 
is aan het feit dat ik hier nog steeds woon is dat ik niet 

de enige ben. Van mijn generatie zijn er relatief veel leef-
tijdsgenoten blijven hangen in het dorp. Een dorp waar 
niet veel maar altijd wel iets te doen is.  
Ook zie je af en toe iemand terugkomen van de mensen 
die hier gewoond hebben. Meestal in de leeftijdsgroep van 
25 tot 45 jaar.  
Wat is dat dan waarom we hier zijn gebleven? Was het 
omdat het café in mijn jeugd nog bloeide en gezellig was? 
Omdat de voetbalclub in Glimmen genoeg uitdaging 
bood? Omdat de huizen zo goedkoop waren? Of is het 
omdat ik het zo goed had bij mijn ouders (die hier ook nog 
steeds wonen)? Ben ik niet ondernemend genoeg ge-
weest? 
 
Alleen maar vragen maar geen concrete antwoorden. Wel 
staat vast dat ik niet de enige ben. Eigenlijk zijn”we”met 
een relatief grote groep blijven hangen. Het moet dus iets 
zijn wat naar mijn mening te maken heeft met het dorp en 
de manier waarop er tegenaan gekeken wordt. Het blijft 
ook leuk na een afwezigheid (lange vakantie, werkperiode 
in het buitenland) weer terug te komen, even bijkletsen (of 
is het roddelen?). Elkaar te treffen bij de jaarlijkse evene-
menten, feesten, op de ijsbaan (of kantine), de kerstmarkt 
of de Nieuwjaarsborrel. Waarschijnlijk is ook de gezellig-
heid van het dorp en de uitstraling iets wat mij heeft doen 
besluiten nog vele jaren in Noordlaren te blijven wonen en 
met mij nog velen. 
 
Misschien dat iemand anders in de toekomst een betere 
verklaring kan geven voor de aanwezigheid voor een vas-
te groep van bewoners die hier al jaren wonen. Hoe het 
ook zij, feit blijft dat we hier met plezier wonen. Feit is ook 
dat een toekomst als journalist voor mij niet is weggelegd. 
Rest mij alleen Janny te bedanken dat ze aan mij dacht 
om dit stukje te schrijven. Toch nog gelukt!      
 

 
Petra en Luurd van der Leest in St. Petersburg 
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KINDEROPVANG OP OBS 
DE RIESHOEK EEN FEIT! 
 
Na een spannende tijd  werd eind november goedkeu-

ring verkregen van de GGD. Op 1 december startte Kin-

derdagverblijf Villa Kakelbont met kinderopvang van 

7.30 uur tot 18.30 uur met kinderopvang in alle maten: 

voorschools, peuterspeelzaal, kinderopvang, tussen-

schools (het overblijven) en naschools. Goed nieuws. 

Voor baby’s, peuters en hun ouders. Maar ook voor alle  

(toekomstige) ouders in Noordlaren en omgeving. Op 

verzoek van de redactie zet Wim van de Rijt (directeur 

OBS De Rieshoek) een aantal zaken op een rijtje.   

Het was al ongeveer een jaar bekend, maar des-

ondanks kwam het bericht in mei 2009 voor alle 

betrokkenen hard aan: Stichting Kinderopvang 

Haren (SKH) kon op basis van het geringe aan-

tal peuters niet langer de peuterspeelzaal met 

een professionele leidster in stand houden.   

Overleg met gemeente 
In juni werd, door een inmiddels in het leven geroepen 
werkgroep (bestaande uit peuterouders, vertegenwoor-
digers van de ouder- en medezeggenschapsraad, de 
tussenschoolse opvang en de directie van basisschool 
De Rieshoek), spoedoverleg gevoerd met de verant-
woordelijke wethouder van de gemeente Haren, me-
vrouw Toxopeus, en een vertegenwoordiger van SKH, 
mevrouw De Beer. 
De uitkomst van dit overleg was dat de werkgroep tot de 
herfstvakantie de tijd kreeg om twee mogelijkheden te 
onderzoeken. De eerste: een opzet waarbij uitgebreide 
kinderopvang gerealiseerd zou kunnen worden (van 
voorschools-, tussenschools- tot naschools; van 7.30 
uur tot 18.30 uur). De tweede - als de eerste mogelijk-
heid niet haalbaar zou zijn - een systeem waarbij de 
peuterspeelzaal door vrijwilligers gerund zou worden. 
Tot de herfstvakantie zou de peuterspeelzaal onder de 
vlag van SKH en onder begeleiding van juf Marion Ver-
hulst gecontinueerd worden. 
Het was alle betrokkenen duidelijk: als er geen goede 
kinderopvang gerealiseerd zou kunnen worden, zou dit 
inhouden dat het voortbestaan van de basisschool op 
de tocht zou komen te staan. 
 

Harlekijn of Villa Kakelbont? 
Na het opstellen van een Plan van 
Eisen werd contact opgenomen met 
twee kinderopvangorganisaties: 
stichting Harlekijn uit Haren en Villa 
Kakelbont uit Assen. Al snel werd 
duidelijk dat de laatstgenoemde aan-
bieder bereid was op het Plan van 
Eisen in te gaan.  
Eind november werd de goedkeuring verkregen van de 
GGD en op 1 december startte Kinderdagverblijf Villa 
Kakelbont met kinderopvang van 7.30 uur tot 18.30 uur 
met kinderopvang in alle maten: voorschools, peuter-
speelzaal, kinderopvang, tussenschools (het overblij-
ven) en naschools.  
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 Directiekamer wordt slaapruimte baby’s 
In eerste instantie wordt de ruimte van de peuters in de ba-
sisschool gebruikt. Bij toename van het aantal aanmeldin-
gen zal ook het gebouw van SBS er bij betrokken worden. 
In februari zal de eerste baby bij de kinderopvang verschij-
nen. De directiekamer van de school is hiertoe omgebouwd 
tot slaapruimte. 
Alle betrokkenen kunnen trots zijn op het behaalde resul-
taat: de ouders vanwege de uitgebreide mogelijkheden van 
kinderopvang; de directie en het team van de school omdat 
het aanbod van kinderopvang op school ook voor nieuwe 
ouders en kinderen aantrekkelijk is. 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over de kinderopvang op obs De Ries-
hoek? Ga dan naar de volgende websites (www.villa-
kakelbont.net of www.obsderieshoek.nl) of kom even langs 
op school! 
 

Wim van de Rijt 
Directeur OBS De Rieshoek 

De peuters van Noordlaren 
 

UITVOERING:  ZAT.  6 EN  13 
MAART  2010. H O E K S T E E N           
N O O R D L A R E N 
 

Toneelverain’n de Deurzetters breng’n weer ‘n mooi stuk op 
de plank’n. Noteer bo’omstoande doag’n dus  ee’m in joen 
agenda.  

Titel: Groeten van de Veluwe. van Carl Slotboom. 

Het stuk vertelt over het wel en wee van twai families  
tied’ns heur verblief op ’n camping. Twai hail verschill’nde 
families. Wat vanzulf weer grappige tafereel’n op gait 
lever’n.  
Ook dit joar bin’n de koart’n weer in de veurverkoop. 
Vol=vol!  Bestell’n  050-4094338 ( Margriet Eitens) Koarten 
zulf hoal’n op Steegakkers 5 Noordloar’n.  Pries:  7:50 euro 
(v.v.k) en 10,- euro aan de kassa.   
Tot gauw, luu.                                         Marc bansema 



Halmersinge 13 
9471 HM Zuidlaren 
Tel.: 050-       409 1529 
Fax: 050-409 
0168 
06-51346650 

Schilderwerken 
Wandafwerking 

Isolerende beglazing 
Ook voor  

advies 

� Boerderijen 

� Villa’s 

� Recreatie  bungalows 

� Molens 

� Bungalows  

Rietdekkersbedrijf  Jan 

Vos 

Kopij  Dorpskrant 
Noteer alvast in uw agenda. 

Data voor inlevering van kopij voor de 

dorpskranten in 2010 : 
 

• 1 mrt. 

• 19 april 

• 7 juni 

JG Veldman fouragesJG Veldman fouragesJG Veldman fouragesJG Veldman fourages    

  NOORDLAREN 
 

Levering van:    

Hooi, stro, & strooisels  ± 25 kg.   

Hemparade,  koolzaadstro,  

Paardenbrok.  
 

Tel: 050 409 37 44   of   

         06 21 86 21 08 
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Al meer dan 30 jaar 

Oude Boerenweg  11,   

Glimmen .  Tel /fax:  050 406 20 39 

• 30 aug. 

• 11 okt. 

• 22 nov. 



Preekrooster van Noordlaren & Glimmen.  
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MANAGERS EN ADVISEURS IN VASTGOED- 

EN GEBIEDSONTWIKKELING 

Noordlaren, Naarden, Lochum 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

 

Januari 

2010 

v.m. 

  

plaats voorganger Bijz. n.

m 

plaats voorganger Bij

z. 

3-1 10.00 Trefpunt Nieuwjaars dienst           

10-1 10.00 Bartolomeus Ds.F Karelse           

17-1 14.30 Bartolomeus Ds. F Karelse Afscheidsdienst         

24-1 10.00 Trefpunt Themadienst           

31-1 10.00 Trefpunt Ds. M de Jager HA         

februari v.m. plaats voorganger Bijz. n.m plaats voorganger Bijz. 

7-2 10.00 Trefpunt Ds. M Schut           

14-2 10.00 Bartolomeus Ds. E de Vries   19.00 Trefpunt Ds.M Boot   

21-2 10.00 Trefpunt Ds. A. Koster-

man 

          

28-2 10.00 Trefpunt Ds. A Hekman           

maart v.m. plaats voorganger Bijz. n.m. plaats voorganger Bijz. 

7-3 10.00 Trefpunt Ds. W. van 

Gemert 

          

14-3 10.00 Bartolomeus Ds.F. Karelse doopdienst         

21-3 10.00 Trefpunt Ds. J Hommes           

28-3 10.00 Trefpunt Ds. A Hekman Afscheid en be-

vesting ambts-

dragers 
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Adverteren op Noordlaren.eu 
 
Veel mensen die wat willen delen of informatie zoe-
ken hebben de weg naar Noordlaren.eu inmiddels 
gevonden. Ook zijn er al veel leuke winterkiekjes 
op de site gezet. Mede dankzij het schaatsweer 
hadden we in december en januari zo’n 150 bezoe-
kers per dag!  
 
Er is nog plek voor nieuwe adverteerders op de site. 
Wanneer u zich aanmeldt komt het logo van uw bedrijf 
of organisatie prominent en in kleur op de homepage 
te staan. Alle advertenties verschijnen tevens op een 
aparte advertentiepagina. Adverteren met een link 
naar de eigen website kost 5 euro per resterende 
maand van het lopende jaar. Voor een advertentie 
zonder link betaalt u 4 euro. Indien u ook adverteert in 
de dorpskrant ontvangt u een combinatiekorting. 
 
Wanneer u besluit om te adverteren op Noordlaren.eu, 
dan kunt u dit doorgeven aan Martie Bossewinkel, 
Zuidlaarderweg 40, 9479 TJ Noordlaren en via e-mail: 
martie.bossewinkel@hetnet.nl of telefoon 050-
4090993.  
Om plaatsing te bespoedigen kunt u de advertentie 
alvast mailen (breedte 250 pixels x hoogte 200 pixels). 
 
Namens Vereniging Dorpsbelangen, 
Maartje Peters 

Komend voorjaar: grote  
fotowedstrijd! 
 
Vereniging Dorpsbelangen organiseert dit voorjaar 
een grote fotowedstrijd. Alle Noordlaarders wor-
den opgeroepen om foto’s te maken van ons dorp 
aan de hand van een aantal thema’s.  
 
Daarmee willen we Noordlaren op een verrassende 
manier op de (ansicht)kaart zetten. Daarnaast worden 
alle ingezonden foto’s geplaatst op de website. Een 
selectie wordt tentoongesteld. Mede dankzij de steun 
van de gemeente Haren zijn er geweldige prijzen te 
winnen.  
 

In de volgende edi-
tie van de dorps-
krant onthullen we 
meer...  
 
Namens Vereniging 
Dorpsbelangen, 
Maartje Peters 

Het aftellen is begonnen 
 
2010 wordt het jaar waarin de hele Harener gemeen-
schap evenementen, bijeenkomsten, lezingen, exposities 
en allerhande andere activiteiten 
krijgt voorgeschoteld. Haren viert het feit dat 850 jaar 
geleden de naam Noordlaren voor het eerst op schrift 
werd vermeld. 
 
Centraal thema van dit jubileumjaar is ‘850 jaar Thuis in 
Haren’. De organisatie ervan wordt gecoördineerd door een 
stuurgroep. Deze heeft mensen, groepen en instanties bena-
derd om de verschillende evenementen te organiseren. 
Maar er zijn ook vanuit inwoners suggesties gedaan voor 
activiteiten. Deze activiteiten zijn, op hun beurt, weer onder-
gebracht bij werkgroepen.  
 
In de stuurgroep zijn alle dorpen vertegenwoordigd en het 
Comité Viering Nationale Feestdagen in Haren. De stuur-
groep bestaat uit Hein Bekenkamp, Henk Boomker, Jan 
Hommes (Glimmen), Jan Nieborg, Piet Oldenburg, Gaby 
Poell, Albert Steenbergen (Onnen), Marijk Uri en Elsa Veld-
man-Vels (Noordlaren). 
 
Vanuit de stuurgroep worden ook de contacten onderhouden 
met het college van burgemeester & wethouders en de ge-
meentelijke organisatie. De evenementen worden gefinan-
cierd met een door de raad beschikbaar gesteld budget, uit 
entreegelden en met een bijdrage van diverse sponsors.  
 
Het samenvallen van de 65-jarige viering van onze bevrijding 
en Haren 850 jaar maakt het mogelijk een breed en uitge-
breid programma aan de bevolking aan te bieden. 
 
Contactadres: haren850@gmail.com 
In voorbereiding: www.haren850.nl 
 
 

De stuurgroep bestaat uit Hein Bekenkamp, Henk Boomker, Jan 
Hommes (Glimmen), Jan Nieborg, Piet Oldenburg, Gaby Poell, Al-
bert Steenbergen (Onnen), Marijk Uri en Elsa Veldman-Vels 
(Noordlaren). 
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UIT DE LUCHT GEGREPEN 
 

VOGELS VAN HET ZUIDLAARDER-
MEERGEBIED EN  “NATURA 2000” 
 
Onze omgeving ontvangt, net als grote delen van laag 
Nederland, duizenden gevederde wintergasten. Grote 
aantallen ganzen en eenden uit Noord-Europese en 
zelfs Aziatische broedgebieden vinden hier tijdelijk een 
toevluchtsoord voor de barre winter en de duisternis in 
het noordelijk deel van het noordelijk halfrond.Dat wij 
Noordlaarders in een unieke omgeving huizen, dat wis-
ten wij al, maar toch! In het verhaal hieronder is te lezen 
dat dat nu ook in Europees verband officieel onderkend 
wordt. 
 
Nederland heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor 
het voortbestaan van al die vogels en draagt zorg voor ze 
door het instellen van rustgebieden en beschermende wet-
geving. In Europees verband is er onder de term “Natura 
2000” een uitgebreid internationaal netwerk van gebieden 
(land en water) aangewezen. 
 
Natura 2000 
Door middel van bepaald beheer wordt zo een garantie ge-
boden voor het voortbestaan van de grootst mogelijke ver-
scheidenheid aan natuur. Het gaat niet alleen om bepaalde 
soorten, maar ook om zogenaamde biotopen. Dat zijn na-
tuurlijke leefgebieden met een aantal vaste kenmerken 
waardoor die zich onderscheiden van andere gebieden. 
Zulke gebieden dreigen door menselijke expansie 
(uitbreiding) te verdwijnen. Het belang van dit soort be-
schermende maatregelen is om die verscheidenheid die 
ons als mensen gegeven is òf, anders benaderd, waartus-
sen wij ons als onderdeel ervan mogen bewegen door te 
geven aan de jongere en toekomstige generaties. 
 
De gebieden 
Ons Zuidlaardermeergebied (2096 ha.) is een van die Natu-
ra 2000-gebieden – er is er nog een in de provincie Gronin-
gen aangewezen: Lieftinghsbroek: (20 ha). Vijf andere lig-
gen aan de periferie van Groningen: Leekstermeer (1.449 
ha), Drentsche Aa (3.966 ha), Waddenzee (250.000 
ha),,Noordzeekustzone (272.027 ha) en Lauwersmeer 
(5.790 ha) 
 
De aanwijssoorten 
Het voorkomen van bepaalde vogelsoorten en een vissoort 
hebben geleid tot het aanwijzen van het Zuidlaardermeer-
gebied. Aan die soorten ontleent het gebied de Europese 
status. 
Voor drie broedvogels (Roerdomp, Porseleinhoen en Riet-
zanger) vormt het een belangrijk leefgebied. Van drie win-
tergasten, Kleine Zwaan, Kolgans en Smient (zie hieronder) 
zijn op het moment van nominatie zodanig grote aantallen 
geteld dat het gebied onmisbaar is voor de instandhouding 
van die soorten.De vis luistert naar de naam: Grote Modder-
kruiper. Niet om te roken schijnt het. En nu helemaal niet 
meer. 
 
De Smient 
Een eend die iets kleiner is en iets sierlijker dan de Wilde 
Eend. De woerd heeft een roodbruine kop met een gele 

streep over het voorhoofd. Overwintert tussen september 
en eind april bij duizenden in onze naaste omgeving. Ze 
rusten zoals vele eenden overdag op veilige en rustige 
watergebieden. Vroeger sliepen er jaarlijks meer dan 
tienduizend op het meer. Tegenwoordig houden ze zich 
nog steeds met vele duizenden op in de natte polders ten 
noordoosten van het Drents Diep. Daar kunnen ze ook 
dichterbij foerageren in ondergelopen weiden en andere 
drasgebieden. 

Ze zijn goed te horen als ze in het donker over-
trekken; een geluid van een aanlopende dynamo, hoewel 
de dynamo ook z’n langste tijd lijkt te hebben gehad. An-
ders lijkt het nog het meest op de fluittonen van een wat 
onzekere Scholekster (die ’s winters uit onze omgeving 
weg is). In vlucht zijn witte vleugelvlekken een goed ken-
merk. Verder vliegen ze in wat rommelige compacte 
groepen. 
 
Nut Europese status 
Het lijkt wat mager; een gebied een Europese status te 
geven voor een handjevol vogelsoorten en een vis met 
een onaantrekkelijke naam. Maar dankzij hun aanwezig-
heid kunnen honderden andere dier- en plantensoorten 
profiteren. Ze liften als het ware mee op de status van 
het gebied. En wij als wandelaars-fietsers-bewoners kun-
nen blijven beschikken over een goed beschermde en 
rijkgeschakeerde ruimte waar voortdurend van alles te 
beleven is.  

Het ontwerp-beheerplan zou op 1 september 
(’09) naar de minister gaan en is een paar maal in De 
Hoeksteen voorgelegd aan belangstellenden en –
hebbenden. 
 
(Een volgende keer meer over de N2000 vogelsoorten) 
 

Wim Woudman 
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Gaan… 

 

Willen jullie je even voorstellen? 
Wij zijn Dieneke Oranje en Leo Hardus en de poes Chita. 
 
Wat doe doen jullie in het dagelijkse leven? 
Leo is adviseur bij STAMM CMO in Assen, waar hij nog 1½ 
dag per week werkt. Hij is namelijk per 1 december 2009 
met flex-pensioen. Dieneke werkt parttime bij het Alfacolle-
ge als docent NT2 en bij DUO (voormalige IBG) bij het Ser-
vicecentrum inburgering. 
 
Waar woonden jullie in Noordlaren en hoelang? 
Wij woonden vanaf mei 1983 aan de Boenderstraat 2; dat is 
dus 26½ jaar. 
Onze beide kinderen Jorn en Robin zijn er geboren en geto-
gen 
 
Wat is het leukste dat je te binnen schiet als je aan Noordla-
ren denkt? 
De prachtige omgeving: het Noordlaarder bos, de Oostpol-
der, het Zuidlaardermeer en de Drentse Aa. 
  
Wat is je dierbaarste herinnering aan Noordlaren? 
De wandeling op het bevroren Zuidlaardermeer en de pet-
gaten op 1 januari 1997 
 
Wanneer zijn jullie verhuisd? Waar woon je nu? 
Wij zijn op 1 december 2009 verhuisd naar Groningen, waar 
we nu vlakbij het centrum wonen. 
 
Wat missen jullie het meest? 
Het vuurtje stoken in de achtertuin, het kwaken van de kik-
kers en het overvliegen van de ganzen. 
 
Wat vind je echt te gek aan je nieuwe woonplek? 
De directe nabijheid van de binnenstad met haar cultuur, 
eetgelegenheden en terrasjes. 
 
Waar is het mooiste plekje van Noordlaren?  
De Bocht in de Drentse Aa achter het Noordlaarder bos, 
waar onze jeugd altijd zwom, wanneer het volop zomer 
was. 
 
Wat moet er beslist niet aan Noordlaren veranderen? 
Het Noordlaarder Vaartje. 
 
Wat denk je, zien we je nog eens terug in Noordlaren? 
Ja, we hebben er nog goede vrienden, waar we zeker blij-
ven komen. 
 
Wil je verder nog iets kwijt? 
Ja, het was een mooie tijd, maar toen de kinderen respec-
tievelijk in 2005 en eind 2008 uit huis gingen werden huis 
en tuin ons te groot en wilden we ons leven eenvoudiger 
inrichten. 

 
Dieneke Oranje en Leo Hardus  

 
 
 

 
Komen....??? 
 
Nieuwkomer heeft (helaas aan de late kant) gemaild dat 
ze nu nog niet kan meewerken omdat ze nog niet echt in 
Noordlaren woont.  
Er komt dus nog een vervolg…... 

Tijd van komen en tijd van gaan! 
Regelmatig kunnen we in Noordlaren nieuwe bewoners begroeten. Regelmatig ook verlaten mensen het dorp. In de ru-
briek ‘tijd van komen en tijd van gaan’ beantwoorden ze op verzoek van de redactie (Wiejanda Moltmaker ) een aantal 
vragen. Deze keer de beurt aan de bewoners van Boenderstraat 2 . 


