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Twee maandelijks Nieuws/advertentieblad van Noordlaren. 

Sinds begin november hoef je geen Noordlaardernieuwtje meer te 
missen, want de nieuwe webmaster Wolter Klok is samen met Maar-
tje Peters continue in de weer om de site www.noordlaren.eu van 
vers nieuws en actuele foto’s te voorzien. ‘Lekker actueel en dát 
zorgt er voor dat bezoekers terug blijven komen.’  
 
Wolter is niet enkel de webmaster (iemand die een website beheert en 
onderhoudt, red.), maar hij is ook de ontwerper en maker van de site en 
Maartje verzorgde de inhoud. Ze is sinds een klein jaar bestuurslid van 
Dorpsbelangen en heeft vanuit deze rol ook eindverantwoordelijkheid 
voor de site. ‘Samen bekeken we de mogelijkheden over wat er hoe op 
moest komen te staan. We zijn dus eigenlijk een website duo’, laten ze 
eensgezind horen.  

Fris, eigentijds, en vooral actueel 
Nieuwe site noordlaren.eu in de lucht 

Vervolg op pagina 3 
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Plaatsing van een brief hoeft niet 
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WWW. NOORDLAREN.EU 

Betaling contributie 2009. 
 
In de dorpskrant van januari 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 
vermelden. 
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 

Dorpsgenoten, 
  

Het is een goede gewoonte u via onze dorpskrant en website op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in ons dorp. 
  

Ditmaal maken wij van deze gelegenheid gebruik u alvast te attenderen op onze 
jaarvergadering op dinsdag 13 april 2010, aanvang 20.00 in de Hoeksteen. 
Elders in deze krant treft u ons jaarverslag, de notulen en de agenda 
aan. Tijdens deze vergadering worden de plaatselijke verenigingen in de gele-
genheid gesteld om hun wel en wee voor het voetlicht te brengen. Verschillende 
verenigingen maken hiervan gebruik. 
 

Noordlaren kent veel verenigingen. Deze hebben alleen bestaansrecht als hun 
activiteiten voldoende bezocht worden en vooral als er mensen zijn die in een 
bestuur willen plaatsnemen. Het wordt de laatste jaren echter steeds moeilijker 
om bestuurleden te vinden die zich willen inzetten voor één van de verenigingen 
die ons dorp zo prettig leefbaar maken. Deelnemen aan de activiteiten van een 
vereniging bevordert de onderlinge contacten binnen ons dorp en zo de sociale 
cohesie. 
De afgelopen winter waren er gelukkig weer veel mensen die sneeuw ruimden 
voor de buren en met sneeuwschuivers in de weer waren om de straten begaan-
baar te maken. Ook de IJsvereniging met zijn vele vrijwilligers heeft Noordlaren 
dit jaar weer positief op de kaart gezet. 
  

Nu het voorjaar nadert gaan we weer naar buiten en de tuin in. Naast onze eigen 
tuin is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor onze leefomgeving. Ver-
schillende organisaties houden zich in meer of mindere mate met onze (leef)
omgeving bezig. Zo is Landschapsbeheer Groningen al vanaf 2006 bezig met de 
inventarisatie van houtwallen en heggen in onze gemeente. Houtwallen en mei-
doornheggen zijn kenmerkend zijn voor het landschap in de regio Gorecht. Om 
het herstel en nieuwe aanplant van houtwallen en heggen te stimuleren heeft de 
gemeente een subsidie ingesteld.  Als u hiervan gebruik wilt maken informeert u 
dan eens bij de gemeente of Landschapsbeheer naar de mogelijkheden. 
  

Zoals al eerder aangegeven organiseert Dorpsbelangen dit voorjaar een foto-
wedstrijd. Elders in deze krant leest u hier meer over. 
  
Graag zien wij u op onze ledenvergadering op 13 april a.s. 
   
Namens Dorpsbelangen, 
  
M.J. Tuik (Voorzitter) 
 



Wolter Klok 

Jonge geleerd 
Nadat reacties op de oproep voor een nieuwe webmas-
ter vorig voorjaar uitbleven werd Wolter rechtstreeks 
benaderd. Op de vraag ‘hoe dat zo?’zegt Wolter: ‘Toen 
ik nog op  de lagere school zat heb ik de huidige websi-
te van De Rieshoek gemaakt. Dat was toen mijn eerste 
grote klus. Hierdoor was ik dus als ‘webontwikkelaar’ al 
wel een beetje bekend en zodoende kwamen ze bij mij.’  
 
Wolter was dus al vroeg in de weer met het maken van 
websites. ‘Ik heb ook eens een eigen ‘Hart van Neder-
land (HvN) nieuwssite gemaakt’, vertelt hij.  ‘Ik maakte 
hiervoor ook eigen nieuwsfilmpjes. Toen ik aan SBS6 
mailde met het verzoek mij het officiële filmmuziekje te 
sturen volgde tot m’n grote verbazing een uitnodiging 
om eens een dag achter de schermen mee te lopen. 
Kon ik zien hoe het nieuws maken in z’n werk gaat. Ik 
mocht ook een eigen nieuwsitem opnemen en dat is 
toen later ook nog in de echte uitzending geweest, ver-
telt hij lachend en een beetje trots.’ En met dit als gege-
ven is het eigenlijk ook wel logisch dat Wolter is bena-
derd als webontwikkelaar en –beheerder voor de site 
van Noordlaren.  
 
Twee maanden 
Afgelopen najaar ging hij samen met Maartje flink aan 
de slag. De oude site ging over de kop: een nieuwe in-
deling met meer onderwerpen, meer nieuws en dit alles 
werd vervolgens ook in een ander programma gemaakt 
–wordpress- om zo ook het gebruiksgemak te vergro-
ten. ‘Het is nu niet alleen veel makkelijker om nieuws te 
plaatsen, ook de verschillende verenigingen kunnen nu 
heel gemakkelijk zelf nieuws plaatsen’, licht Maartje toe. 
Zij boog zich over de content terwijl Wolter de website 
ontwikkelde Ik heb bestaande teksten en nieuwe 
teksten herschreven voor internet. Zodat het korte, mak-
kelijke leesbare teksten werden, geschikt voor internet.’ 
En na ruim twee maanden flink doorwerken ging begin 
november de nieuwe site www.noordlaren.eu live.  
 
Actueel 
Maartje: ‘Belangrijkste doel van de website is dat ‘ie 
actueel nieuws brengt. Natuurlijk staat het dorp als ge-
heel ook op de site vertegenwoordigd dus info over 
Noordlaren, de historie, de verschillende verenigingen, 
de dorpskrant e.d. maar je moet ervoor waken dat het 
niet een statisch iets wordt’, legt ze uit. ‘Juist door actu-
eel nieuws, de activiteitenagenda en altijd weer nieuwe 
foto’s is het nu een dynamische site en dus aantrekke-
lijk(er) om de site regelmatig even te bezoeken.’ Wolter 
vult aan: ‘Daarnaast is ‘ie ook interactief. Je kunt bij-
voorbeeld een reactie achterlaten over het nieuws, de 
site of zomaar iets wat je wilt delen en je kunt vragen 
stellen of zelf foto’s en nieuws opsturen.’  
 
Verdwijnt de dorpskrant dan nu op termijn? ‘Dat is niet 
de verwachting, ook niet de bedoeling’, aldus Maartje. 
‘De dorpskrant brengt meer interviews en achtergron-
den, terwijl de site er juist is voor snelle, actuele bericht-
geving. En met de (digitale) dorpskrant op de site ver-
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groot je eigenlijk ook nog het lezerspubliek van dit blad. Het 
is dus zeker geen concurrentie, maar juist een aanvulling.’ 
 
De site, inmiddels vier maanden live, wordt steeds beter 
gevonden, de schrijvende pers stuurt bijvoorbeeld steeds 
vaker berichten, maar de site wordt ook steeds vaker be-
zocht. ‘Vooral tijdens de eigen Noordlarense hoogtijdagen 
(ijsbaan en marathon) waren er flinke pieken qua bezoe-
kersaantallen en de hoeveelheid gestelde vragen en 
reacties’, zegt Wolter. ‘Dan hebben we het ook echt wel 
druk met het continue verversen van nieuws, maar ook met 
het beantwoorden van vragen.’  
 
Geen nieuws missen?  
‘Volg dan het twitteraccount twitter.com/noordlaren of neem 
een rss feed op de site. Dan blijf je op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes’, luidt Wolters’ advies. ‘Wat verder nog wel 
even leuk is om te melden’, gaat hij verder, ‘is dat er bin-
nenkort ook nog een prikbord op de site komt. Een soort 
marktplaats voor Noordlaarders.’  
 
Fotowedstrijd 
Om de nieuwe site extra onder de aandacht te brengen is er 
een ansichtkaartenreeks voor en door Noordlaarders in de 
maak. Maartje: ‘Dorpsbelangen gaat hiervoor een fotowed-
strijd organiseren en uit de ingezonden foto’s maken we 
dan een selectie voor de ansichtkaarten en een deel wordt 
ook geëxposeerd in De Hoeksteen. De mooiste inzendingen 
worden overigens beloond met geldprijzen, te besteden aan 
een stichting, vereniging of goed doel in/uit Noordlaren. 
Leuk detail: alle leden krijgen t.z.t zo’n setje kaarten gratis.’ 
Lachend: ‘En op de achterkant staat natuurlijk het web-
adres, om zo nog meer ruchtbaarheid aan de nieuwe site te 
geven.’  
 
Wil je meer weten over de fotowedstrijd of over het nieuws 
uit en over Noordlaren? Ga dan vooral eens naar 
www.noordlaren.eu.  
 

Fris, eigentijds, en vooral actueel 
Nieuwe site noordlaren.eu in de lucht 



Jaarverslag april 2009 - april 
2010 vereniging Dorpsbelan-
gen Noordlaren 
 
Na de jaarvergadering gehouden op 7 april 2009 be-
staat het bestuur uit de volgende leden: 
Voorzitter             Martinus Tuik 
Penningmeester  Martie Bossewinkel 
Secretaris             Annemarie van Herwerden 
Alg. bestuurslid   Peter Bertram (tevens vice voorzit-
ter) 
Alg. bestuurslid   Vacant 
 
(In de loop van het jaar hebben wij Maartje Peters be-
reid gevonden bestuurslid te worden) 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen is 10 x bij elkaar ge-
weest voor een bestuurs-vergadering. De belangrijkste 
zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest 
kunt u terugvinden in dit jaarverslag. 
 
1.      Vervolg dorpsatelier 
In 2008/2009 zijn er 2 onderwerpen uit het dorpsatelier 
nader opgepakt. Wij hebben hier destijds verslag van 
gedaan in de dorpskrant. De aanpak van het pleintje 
wacht op de realisering van nieuwe waterafvoerleiding 
door de Kerkstraat en de kruising Vogelzangsteeg/
Zuidlaarderweg wordt pas aangepakt als er geld be-
schikbaar komt bij de gemeente.  
 
2.      Aanleg groene zone bij de Bloemert. 
Deze is nog steeds niet aangelegd. De toezegging ligt 
er wel. Op dit moment is niet duidelijk wanneer nu daad-
werkelijk met de aanplant wordt begonnen. 
 
3.      Overleg SBS 
Op uitnodiging van SBS zijn afvaardigingen van de ver-
schillende verenigingen, waaronder Dorpsbelangen, 2 
keer bijeengeweest om over de toekomst van SBS te 
praten. Het bestuur heeft te kennen gegeven niet verder 
te willen en heeft haar functies te beschikking gesteld. 
Er is een nieuw bestuur gevormd, bestaande uit W. van 
de Rijt (namens OBS De Rieshoek), D. Toxopeus, G. 
van Iren (namens ijsvereniging De Hondsrug) en M. 
Tuik (namens Dorpsbelangen). Het nieuwe bestuur 
wacht een scala aan problemen waarvoor oplossingen 
gezocht moeten worden. (Te denken valt aan oplossin-
gen om de inkomsten te verhogen, intensivering van het 
gebruik van veld, baan en gebouwtje, noodzakelijk on-
derhoud, sloop van het noodgebouw, enz.) 
 
4.      Dorpskrant en website 
Ook dit jaar kregen alle leden van dorpsbelangen weer 
de dorpskrant thuis. Met dank aan alle bezorgers! Als 
waardering voor hun inzet hebben wij de bezorgers uit-
genodigd voor een hapje en een drankje bij het pavil-
joen in Appelbergen. De dorpskrant blijft een belangrijk 
orgaan om de bewoners te informeren. Daarnaast kunt 
u informatie vinden op onze website 
"www.Noordlaren.eu". De website is geheel vernieuwd 
vooral dankzij de inzet van onze nieuwe webhost Wolter 
Klok. Onze website is vooral gedurende de wintermaan-
den vaak bezocht. 
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 Graag zouden wij zien dat alle verenigingen zich presente-
ren op deze website. 
 
5.      Nieuwjaarsreceptie. 
Namens Dorpsbelangen heeft een afvaardiging van het be-
stuur de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente bezocht. 
 
Ook dit jaar is er in Noordlaren weer een nieuwjaarsbijeen-
komst georganiseerd. Deze keer in samenwerking met het 
comité "Haren 850" Het is de organisatoren dit keer gelukt 
om een bijzondere voorstelling van Thomasvaer en Pieter-
nel te pre-senteren in onze kerk. Ook de aansluitende borrel 
met hapjes in de Hoeksteen werd druk bezocht. 
Dorpsbelangen blijft dit evenement ondersteunen, echter dit 
jaar worden de kosten gedragen door het comité "Haren 
850". 
 
6. In oktober hebben wij het voltallig B&W, vergezeld van de 
gemeentesecretaris en onze dorpscoördinator op bezoek 
gehad. Diverse zaken zijn aan de orde gesteld. Wij deden 
hiervan verslag in de dorpskrant. 
 
7. Dorpsbelangen organiseert een fotowedstrijd, waarvoor 
wij subsidie hebben aangevraagd bij de Gemeente. De sub-
sidieaanvraag is gehonoreerd. Voor meer informatie verwij-
zen wij u naar de dorpskrant en de website. 
 
8. Wij hebben de Gemeente gevraagd de ontbrekende uil-
tjes op de bankjes bij de school weer terug te plaatsen. 
 
9. In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen zijn 
wij benaderd door D66 en Gezond Verstand Haren. Deze 
partijen wilden graag van ons horen welke problemen hier 
spelen en welke zaken wij graag gerealiseerd zouden willen 
zien of juist niet. Uiteraard moeten wij afwachten wat met 
onze inbreng gedaan wordt. 
 
10. De vaste bezoekers van onze jaarvergadering, jammer 
genoeg worden dat er steeds minder, weten dat ieder jaar 
ook onze wijkagent, de heer F. van Weerden, present was. 
De heer Van Weerden is in september met functioneel leef-
tijds- ontslag gegaan. Een afvaardiging van het bestuur 
heeft zijn afscheidsreceptie bezocht. 
 
 
 

Agenda jaarvergadering 13. 04. 2010. 
  

1. Openinig van de vergadering om 20.00 uur 

2. Notulen van de jaarvergadering van 7 april 2009 

3. Jaarverslag secretaris 

4. Verkiezing nieuw bestuurslid 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Verslag kascommissie 

7. Verkiezing nieuw lid kascommissie 

8. Inspreekmogelijkheid voor verenigingen, stichtingen en 
commissies uit Noordlaren (Max. 5 minuten spreektijd) 
9. Rondvraag 
10. Sluiting. 



Vereniging dorpsbelangen 
Noordlaren   
Lageweg 14 
9479 PC   Noordlaren  
 
Verslag van de algemene ledenvergadering op 7 
april 2009 gehouden bij de Hoeksteen.  
Aanwezig: Bestuur en leden conform de presentie-
lijst. 
Afwezig: Met kennisgeving zijn Jeroen Niezen en 
Atze Keuning afwezig. 
 
Opening 
De voorzitter, M. Tuik, opent de vergadering en heet 
iedereen welkom. Dorpsbelangen stelt zich ten doel de 
belangen van alle dorpelingen te vertegenwoordigen. 
Tot onze teleurstelling zijn er steeds minder mensen 
aanwezig op de algemene ledenvergaderingen. Met 
een tik van de hamer wordt de vergadering geopend. 
 
Notulen d.d. 22 april 2008 ter goedkeuring 
Mevrouw Hoenderken vraagt hoe lang het gaat duren 
voordat de kruising Vogelzangsteeg aangepakt gaat 
worden. Ons is de termijn helaas ook niet duidelijk, 
wanneer weer budget beschikbaar is. Voorts geen vra-
gen over de notulen en zijn derhalve goedgekeurd. 
 
Jaarverslag secretaris 
De secretaris licht het jaarverslag kort toe. Geen op of 
aanmerkingen inzake het jaarverslag. 
  
Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester loopt het verslag even door en ver-
telt dat de boekhouding is gecontroleerd door de dames 
Rozema en Aalders. Zij hebben nog wat handige tips 
gegeven. Voorts zijn er een aantal zaken in de boek-
houding gewijzigd. Kasboekhouding is inzichtelijker ge-
worden en er wordt nu gewerkt met telebankieren. 
Voorts willen we in de toekomst alerter omgaan met 
contributiebetalingen van leden en openstaande factu-
ren van debiteuren. Er zijn een aantal debiteuren die al 
vanaf 2004 niet meer betaald hebben. Dit drukt zwaar 
op de begroting. Deze mensen zijn herhaaldelijk ver-
zocht hun facturen te voldoen. Betaling blijft echter ach-
terwege.  
 
Verslag kascommissie 
De dames Rozema en Aalders hebben de kas gecon-
troleerd. Mevrouw Aalders krijgt het woord. Zij hebben 
de boeken doorgekeken. Zag er keurig uit. Geen onre-
gelmatigheden aangetroffen. Tip van de kascontrole: bij 
de inkomsten zou je de giften en advertentie inkomsten 
gescheiden op de balans kunnen zetten. Dit  maakt het 
geheel inzichtelijker. 
De kascommissie komt met het verzoek aan de verga-
dering om de penningmeester decharge te verlenen. 
Onder applaus wordt decharge verleend.  
Mevrouw Veldman wil een gescheiden verwerking van 
leden en contributie betalers. Dit wordt bijgehouden.  
 
Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Mevrouw Rozema neemt afscheid als commissie lid en 
mevrouw Bronkhorst treed als nieuw lid toe. Mocht me-
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 vrouw Aalders inmiddels verhuisd zijn dan neemt mevrouw 
Rozema de honneurs waar. 
Verkiezing nieuw lid bestuurslid Dorpsbelangen 
Margreet Overduin haar 3 jaars termijn zit er op. Zij is niet 
herkiesbaar aangezien zij gaat verhuizen. Ook de termijn 
van Peter Bertram zit er op en onze voorzitter, Martinus 
Tuik heeft inmiddels 12 jaar zitting. Dorpsbelangen heeft 
veel Noordlaarders benaderd (via dorpskrant/website/
persoonlijk) om zitting te nemen in dit bestuur. Helaas heeft 
niemand zich bereid getoond taken over te nemen. Peter en 
Martinus blijven bij gebrek aan opvolger in het bestuur. Voor 
de functie van secretaris is ook geen opvolger en die taken 
worden verdeeld onder de huidige bestuursleden.  
 
Voorstel tot contributie verhoging. 
Uit het financieel jaarverslag komt duidelijk naar voren dat 
we elk jaar steeds verder interen. Met name de dorpkrant is 
een grote kostenpost. Dorpsbelangen is van mening dat de 
krant dit geld echter dubbel en dwars waard is dus ligt er 
een voorstel tot contributieverhoging. Wij zijn genoodzaakt 
de contributie te verhogen tot € 10,-- per jaar. De vergade-
ring steunt dit voorstel en is derhalve aangenomen.  
 
Inspreekmogelijkheid voor verenigingen, stichtingen en 
commissies uit Noordlaren.  
 
Stichting festiviteiten: Sandra Jobing 
Afgelopen jaar was het jaar van het dorpsfeest.  Recent 
geëvalueerd met de wijkhoofden. Samenvatting volgt in de 
dorpskrant. Eindconclusie: geslaagd weekend.  
Globaal genomen is de stichting tevreden met het verloop 
van het dorpsfeest.  
Dit jaar staat het paasvuur op het programma. Komende 
vrijdag en zaterdag is er nog de mogelijkheid om takken te 
brengen. Aansteken van de bult om 19.30 uur. 
8 Mei bloemenactie uitgebreid met zomerbollen. 29 Augus-
tus komt er een zeskamp of i.d.  12 December is de kerst-
bomenactie. Dit jaar bij het vaartje met een aantal activitei-
ten er bij. Meer bomen verkopen door belronde vooraf is 
een suggestie uit de vergadering.  
Vraag van Groenendijk: Hoe zijn jullie financieel uit het 
dorpsfeest gekomen? 
Dorpsfeest kostte ca. € 15.000. Zat ca. € 20.000 in 
kas.  Gisteren is de kas gecontroleerd door Geert Eisses en 
Jan Geert Veldman. Goedgekeurd. Volgend jaar weer con-
trole door deze heren.  
  
Oranje comité 
Jeannette Rozema vertelt over het programma van Konin-
ginnedag. 
Hopen op veel mensen, en mooi weer. Springkussen op de 
Middenstraat niet zo’n succes.  Jeannette neemt deze op-
merking mee.  Het zou de weg afsluiten en de scheerlijnen 
waren gevaarlijk voor voetgangers.  
 
Siertuinvereniging 
Henk Tiesinga. De vereniging telt ruim 70 leden en keurt 
geen tuinen maar is er om gezellig tuinen te bekijken. Ze 
stellen jaarlijks een zeer afwisselend programma op. Jaar-
programma wordt gepubliceerd in de dorpskrant. Op 18 mei 
start het seizoen met een ruilbeurs voor planten bij de fam. 
Schipper aan de Duinweg. Er zijn voorts nog een aantal 
excursies gepland. 
  
 



Stichting de Hoeksteen 
Henk Tiesinga. Dorpshuis heeft een verbouwing achter 
de rug. Ze zijn bezig om de geluidsinstallatie te professi-
onaliseren. Voorts moet het meubilair her en der wor-
den nagekeken. Leuningen blijken zwakke plek. Vraag 
vanuit de vergadering: Hoe gaat dat met kascontrole bij 
de st. de Hoeksteen? Tiesinga vertelt dat zij verant-
woording bij de gemeente moeten afleggen. Zij sturen 
hun financiën op naar de gemeente en die verleent de-
charge.  
 
Dorpskrant 
Mark Bansema als redactielid van de krant. Afgelopen 
jaar zijn er 7 kranten + extra krant ten tijde van het 
dorpsfeest uitgekomen. Wianda Moltmaker is toegetre-
den tot de redactie. De redactie is blij met de contribu-
tieverhoging. Zit meer in het vat dan er uit mag. Volgen-
de week wordt er bij Boverhof in Appelbergen een vrij-
willigersborrel georganiseerd voor alle redactieleden, 
bezorgers en gastredacteurs. Dit i.p.v. de gebruikelijke 
kerstattentie.  
 
Stichting beheer sportcomplex. 
Catharina Meijer. Onlangs is er een vergadering ge-
weest met alle belanghebbenden van het sportcomplex 
achter school. Er wordt weinig gebruik gemaakt van 
deze sportmogelijkheid. Alleen school en ijsvereniging 
zijn vaste gebruikers. Op dit moment zijn er nog geen 
financiële problemen. Onderhoud op langere termijn 
wordt wel een probleem. Met name reparaties aan het 
asfalt en onderhoud groenvoorziening. Geld moet bij de 
gebruikers vandaan komen. Gemeente heeft school vrij 
gebruik gegeven. Dit is een voorwaarde bij de subsidie 
verstrekking vanuit de gemeente geweest dat de school 
kosteloos gebruik mag maken. IJsvereniging is de enige 
die fors betaalt. Kan het niet simpeler. In de vergadering 
kwam toch naar voren dat we de voorziening als dorp 
willen behouden en niet teruggeven aan de gemeente. 
Wellicht kan de ijsvereniging de stichting overnemen. 
Deze mogelijkheid wordt nu onderzocht. Ook is er geen 
vrijstelling voor de OZB belasting.  Dit is samen met het 
groenonderhoud de grootste kostenpost van SBS.  
 
IJsbestuur 
J.G. Veldman is voorzitter van de ijsvereniging. Op 15 
april is er een bijeenkomst van de vereniging om te kij-
ken of eigen beheer van het sportcomplex een mogelijk-
heid is. Wel met een stichting er boven. 
Er was dit jaar tijdens de kerstvakantie volop natuurijs. 
Dit was een groot succes. Marathon op oudejaarsdag 
georganiseerd. Misschien niet de handigste dag maar 
financieel toch interessant. Tevens kon er worden ge-
schaatst op het Zuidlaardermeer. Een weekend lang 
werden er toertochten georganiseerd. Daarna nog de 
Aegon schaatsbaan. 
Barbara de Loor gaf een schaatsclinic aan de school-
jeugd. Het was een uitstekend jaar voor de ijsvereni-
ging. Ze hoopt echter in de toekomst meer leden tijdens 
de ALV te mogen begroeten.  
 
Kaartclub 
De heer Vrieling. Iedere laatste vrijdag van de maand is 
er een vrije kaartavond in de Hoeksteen. Klaverjassen, 
Kruisjassen en sjoelen. Daar is iedereen van harte wel-
kom.  

Noordlaarder Nieuws, maart ’10                              6 

 Expositie commissie 
Lia Moes en Annet Boekel verzorgen elke 8 week een nieu-
we expositie in het dorpshuis. Elke tweede zondag van de 
maand is het dorpshuis geopend om samen met de kunste-
naar de expositie te bezichtigen.  
 
Boermarke 
Jan Geert Veldman voert het woord namens de Boermarke. 
De Boermarke is eigenaar van het haventje. Maandag 6 
april is er een vergadering geweest. Oude eigendommen 
van de Boermarke (o.a. een inktstel en oude documenten) 
zijn nu mooi geëtaleerd in een vitrine in de Hoeksteen. Dit is 
aangeboden door de Hoeksteen. De boermarke is een oud 
instituut, dateert uit de Middeleeuwen. Zij verzorgen op dit 
moment o.a. de verhuur van ligplaatsen in het haventje. 
Aanspreekpunt voor de jachthaven (reserveren van ligplaat-
sen en beheer van de wachtlijst) is de heer P. Broere, Zuid-
laarderweg 60a.  
 
Rondvraag  
 

• Mevrouw Annet Boekel: 
Natuurmonumenten heeft een ruiterpad in het Noordlaar-
derbos aangelegd. Ruiters zijn hier erg blij mee. Alleen via 
het ruiterpad mag je te paard door het bos. Als mensen zich 
er niet aan houden wordt het ruiterpad weer opgeheven. 
Wordt heel veel gebruik van gemaakt. Oproep aan de paar-
denmensen om toch vooral op het ruiterpad te blijven en 
niet de andere paden te gebruiken.  
 

• Mevrouw Bronkhorst: 
Zij vraagt zich af hoe RTV Noord hier een week of drie gele-
den terecht kwam voor opnames van het programma Dam 
op.  Mevrouw Bronkhorst was het niet zo eens met het 
beeld dat van Noordlaren werd gegeven.  
 

• Martinus Tuik: 
Er is divers overleg geweest tussen aanwonende en ge-
meente inzake het pleintje aan de Kerkstraat. Resultaat: er 
kan op dit moment niets gebeuren. Voor 2015 moet de 
Kerkstraat namelijk worden opengebroken om gescheiden 
hemelwater afvoer te realiseren. 
Dus voorlopig gebeurt er niets.  
 
Oproep gedaan voor de locatie theatergroep Peer voor jon-
geren tussen de 14 en 21 jaar. Helaas zaten die vanavond 
niet in de zaal.  
 
Sluiting van de vergadering om 21.30 uur.  
Notulist Margreet Overduin  
 
Na de vergadering kreeg de heer Groenendijk het woord. 
Als archeoloog heeft hij ons veel kunnen vertellen over het 
pad wat vroeger door het Zuidlaardermeer liep. Of eigenlijk 
moeten we zeggen: het Noordlaarder Meer!    
 
Henny bedankt voor je interessante verhaal. 
 



 

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 
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Vrijmarkt  
Met Ringsteken en Doelschieten,  

met mooie prijzen. 

Springkussen, Draaiorgel  

en natuurlijk weer de Poffertjeskraam  

 
 
 

 
 
 

In het centrum, kruising Kerkstraat/Middenstraat. 
 
• 9.30 tot 10.00 uur: opbouw markt. Alleen voor inwoners van Noordlaren en scholieren 

van de o.b.s. de Rieshoek!  (Deelname gratis. Men moet zelf zorgen voor een tafel/
kraam of kleed.) 

 
• 10.00 uur:  Vlag hijsen, Wilhelmus en ballonnen oplaten. 
 
• 10.15 uur:  Opening Vrijmarkt.  Verkoop van spullen en vertoning van kunsten: jongle-

ren, muziek, zang, verzin een Koninginnedagspel, acrobatiek, enz.  
 
• 12.30 uur:  Prijsuitreiking en daarna sluiting vrijmarkt  

En ook dit jaar weer:   vanaf  9.00  uur  muziek  door  het  dorp. 
 

 

 
                                      Tot 30 april, het oranjecomité Noordlaren  
            Voor vragen:  Jaap de Winter,  tel: 409 54 43 
            E-mail: oranjefeest2010@hotmail.com 



DORPSVERHALEN 
 
Op grafstenen van het kerkhof van Noordlaren kom 
je meermalen de de familie Hoederken tegen. Nu 
wonen drie nieuwe generaties Hoenderken op de 
twee boerderijen naast de molen, aan de Zuidlaar-
derweg: grootvader Lucas, zijn zoon Hendrik en zijn 
kleinzoon Luuk. Zij zijn bereid in Noordlaarder-
Nieuws! de spits af te bijten van deze serie. 
 

De familie Hoenderken 
 

Lucas en Hendrik Hoenderken zijn present, de jongste 
telg Luuk (25) niet. Hij is nog bij de marathon op het 
Zuidlaardermeer. Hendrik: “Hij zal zo wel komen want ik 
heb het hem nog gezegd.”   
Lucas vertelt graag over vroeger. Hendrik waarschuwt: 
“Over vroeger raakt Pap nooit uitgepraat!” Het zijn geen 
spectaculaire verhalen, het gaat over dingen als de 
smalle macadamweg die vroeger voor hun huis langs 
liep, de elektriciteits- en telefoondraden die boven-
gronds liepen, de vijf telefoonaansluitingen in het dorp. 
Het zijn de bescheiden verhalen van iemand die zijn 
leven lang Noordlaren gekend heeft.  
Hoe oud bent u nu? 
L.: “89.”  
Waar zijn uw rimpels! 
Zijn gezicht glimt van terechte trots. Maar hij antwoordt 
niet.  
U hebt, als kind en later als volwassene, altijd in ons 
dorp gewoond. Waar komt uw vrouw vandaan? 
Lucas Hoenderken is niet gauw verbaasd. Maar hoezo 
een vraag over waar zijn vrouw vandaan komt?  
In de tijd dat u jong was vrijden de meeste jonge man-
nen toch niet ver over de gemeentegrens? 
Hij knikt. “Ja, dat is waar, mijn vrouw komt uit Zuidlaren. 
Lucie Bolhuis, die naast ons woonde, had een keer 
meisjesvisite en bij dat koppeltje hoorde ook de zuster 
van Hendrik Moltmaker. Zodoende  wist hij dat ze die 
avond zouden gaan dansen in De Gouden Leeuw in 
Zuidlaren. ‘Er is een wichie bij van Bertus Wies,’ zei 
Hendrik. ‘Zullen wij er ook heen gaan?’ In De Gouden 
Leeuw zat zij op een gegeven moment alleen en ik ging 
een praatje met haar maken. Dat ging boven verwach-
ting eigenlijk. Maar ja, ze was nog maar 16, zes jaar 
jonger dan ik. Te jong voor vaste verkering. Later zijn 
we elkaar weer tegengekomen. En toen - - -  och, ’t is 
nooit weer uitgegaan. In 1947 zijn we getrouwd. We 
hebben een bruiloft gehad in lunchroom Hoederken in 
Zuidlaren. Het was een prachtige bruiloft, ik heb nooit 
weer zo’n mooi feest meegemaakt. Ook niet bij een an-
der, wil ik maar zeggen.” 
H.: “Misschien beleef je het dan ook anders.”  
Op de boerderij naast het veebedrijf en de molen woont 
nu Hendrik met zijn vrouw. Lucas en zijn vrouw bewo-
nen een helft van de boerderij ernaast en in andere helft 
woont Luuk.  
 

Hebben op deze plek altijd Hoenderkens gewoond? 
L. “Ja. Toen mijn grootvader, ook een Lucas, ging trou-
wen heeft hij eerst een boerderijtje gehad aan De Weg 
naar het Hunebed. Daar stond indertijd een molen ach-
ter, dus werd hij boer en molenaar tegelijk. Maar toen 
deze molen te koop kwam heeft hij die oude afgebro-
ken, deze gekocht plus het perceel ernaast en daar is 
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 deze boerderij toen op gebouwd.” 
H.: “Dan praat je wél over 1889! Wij hebben een stamboom, 
die gaat terug tot iets van 1600. Die heeft Pap zeker niet bij 
zich?” 
L.: “Nee. Maar ik weet wel dat in Noordlaren altijd Hoender-
kens hebben gewoond.” 
H.: “Vroeger woonden hier veel meer Hoenderkens.” 
L.: “Ja, op het kerkhof kom je die naam veel tegen. Mijn 
ouders liggen daar en mijn grootouders en een broer van 
mijn grootvader. Een slag verder liggen een oom en tante 
van mij en een vrijgezelle oom. Aan de overkant ligt de fa-
milie van mijn grootmoeder. Dat graf heeft Wolters laatst 
opgeknapt. Je moet er wat aan doen, niet verwaarlozen.” 
 
Potje met vet 
 

We gaan met Lucas terug naar het Noordlaren van zijn 
jeugd.  
L.: “Alles was hier nog landbouw, ook de arbeiders hadden 
wel wat in die richting. Verder had je dan de winkeliers in 
het dorp. En je had keuze uit meerdere cafés. Hiertegen-
over was een café waar de paarden van de paardentram in 
de schuur uit konden rusten, een doorrit zeg maar. In het 
café dronk de koetsier dan rustig een borreltje, vaak samen 
met de passagiers.” 
Ging u naar de school hier aan de Zuidlaarderweg? 
L.: “Ik wel. Maar mijn vader is nog naar de school geweest 
bij de kerk, naast De Hoeksteen. Het hoofd daar was mees-
ter van Belkum. De zoon van meester van Belkum was be-
vriend met mijn vader.” 
H.: “Die naam zegt me niets.” 
L.: “Nee, dat is ver weg. In mijn tijd was meester Kool het 
hoofd, hij ging veel met de mensen uit het dorp om, zat in 
allerlei besturen. De Meester Koolweg is naar hem ge-
noemd.” 
H.: “De meester en de dokter hadden een andere functie in 
het dorp. Ze hoorden er meer bij.” L.: “Het was dorpser. 
Verder had je hier nog meester Pier en juffrouw Bleker.”   
Hebt u een leuke jeugd in Noordlaren gehad? 
Tja. Wat zal hij daar nu van zeggen. “Ik heb geen slechte 
jeugd gehad, maar op school kon ik niet zo goed tegen 
sommige jongens op. Ik was wat bleu, zeg maar. Nee, mijn 
schooltijd vond ik niet prettig. Ik kon mijn gedachten ook niet 
goed bij de het werk houden, die gingen naar de boerderij. 
Ik had wel een paar vriendjes, bijvoorbeeld Lammert Lem-
men. Die vriendjes kwamen wel bij mij, maar ik ging niet 
naar een ander toe. Ik kon me best alleen vermaken.” 
 

Ook kattekwaad uitgehaald? 
Lucas glimlacht een beetje, geeft geen antwoord, Hendrik: 
“Erg ondeugend was Pap niet. Als hij thuiskwam uit school 
moest hij meehelpen met het werk. Dat was toen heel ge-
woon.” 
L.: “We hadden een kamp grasland in de Oostpolder, achter 
bij de dijk. In de zomer werd het gras met de zeis gemaaid. 
Na een paar dagen drogen werd het met de hark omge-
keerd en als het helemaal droog was werd het in hokken 
gezet. Aan beide kanten werd er een stok in gestoken en 
met twee man bracht je zo dat hooi over de dijk naar de 
wagen. Met het hooien van zo’n kamp waren een paar man 
een week bezig. Ik moest meehelpen. En uit Duitsland kwa-
men de hannekemaaiers als tijdelijke hulp. Tegelijk namen 
ze allerlei producten mee, die ze hier verkochten.  Zo zijn 
de Brenninkmeiers hier hun zaken begonnen.”  
Kunt u zich uw grootouders herinneren? 
L.: “Mijn grootmoeder is overleden in het jaar dat ik geboren 



ben. Mijn grootvader, die deze boerderij gebouwd heeft, 
bleef alleen achter, samen met een vrijgezelle oom. 
Vroeger woonden er vaak meerdere familieleden bij 
elkaar en dan had je ook nog een inwonende knecht en 
een meid. In het midden van de kamer stond een grote 
tafel, maar er was geen ruimte over voor zo veel stoe-
len. Dus iedereen stond te eten. Mijn ouders en ik 
woonden toen nog in dat boerderijtje bij het hunebed. 
Mijn opa is in 1942 overleden en wij zijn hier in 1945 
komen wonen. Maar ik kan me die grote schaal aardap-
pels nog wel herinneren, met in het midden een potje 
met vet waarin ze de aardappels stipten. Heel gemoe-
delijk.” 
Waar ging u uit toen u ouder werd. 
L.: “Mijn vriend Hendrik Moltmaker en ik gingen vaak 
richting Vries, Rolde, Ekehaar. In de oorlog moesten we 
over weggetjes achterlangs, want je mocht ’s nachts 
niet buiten zijn. In de oorlog ben ik nog boer geworden, 
want dan werd je vrijgesteld voor tewerkstelling in Duits-
land.” 
U hebt waarschijnlijk geen honger geleden in de oorlog. 
L.: “Och nee, echte honger niet. Nou ja, in de oorlog 
had je niet alles wat je anders had, er was bijvoorbeeld 
geen koffie te krijgen. Maar daar hadden we wat van 
gehamsterd. Die koffie werd gemengd gebrande rogge, 
wat cichorei erbij en dan had je wel goede koffie. Nee, 
nee, het was niet de Buisman-cichorei uit die blauwe 
busjes. Onze cichorei werd in de fabriek aan de Lage-
weg gemaakt van de cichoreiwortel.” 
En na de oorlog, in 1950, kwam Hendrik. Was hij een 
lief kind?  
Lucas lacht voluit: “Ja!!! Hij reed, toen hij negen was, al 
op de trekker. Als hij de koppeling moest intrappen ging 
hij staan. Anders kon hij er niet bij.” 
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 Noordlaren in de jaren zestig en zeventig 
 

Het waren de jaren waarin Hendrik opgroeide. Ook hij kan 
zich niet herinneren dat hij veel kattenkwaad uithaalde. “Dat 
zit er bij ons niet in. Ik had er ook geen tijd voor, ik hielp net 
zo lief mee op de boerderij dan dat ik rotzooi trapte. Dat is 
toch vaak een kwestie van verveling.” 
Hoe was het Noordlaren van jouw jeugd? 
H.: “Ik herinner me dat er drie bakkers waren: Berends, Van 
Beinum en Hidding. Warm brood van Hidding! Berends zat 
toch waar nu Wolters woont, Pap?” 
L.: “Er was ook de manufacturenwinkel van Jager. En de 
kruidenier Albert Timmer, die toen woonde waar nu Menno 
de Vries woont.” 
H. : “Daarnaast had je het postkantoor.  
L.: “Slager Koers uit Midlaren heeft hier eerst in de zaak van 
Wiechertjes gezeten. Hij is over de grens van Noordlaren 
getrokken omdat je in de provincie Groningen niet meer zelf 
mocht slachten. In Drente wel en zo is hij in Midlaren te-
recht gekomen.” 
H.: “In De Steeg zaten twee dames bij wie je de losse boor-
den van je boezeroen kon laten stijven. Op de hoek van de 
Zuiderstraat-Lageweg zat schildersbedrijf Wijtering. En dan 
hebben we de kruidenierswinkel van Wieland nog vergeten, 
tegenover Wolters.”  
Zo te horen kunnen vader en zoon eindeloos doorpraten 
over de namen van mensen en straten. Maar laten we te-
ruggaan naar de tijd van Hendrik.  
Heb jij een leuke  jeugd gehad in Noordlaren?  
H.: “Het dorp was in de jaren ’50 en ‘60 heel anders dan nu. 
We hadden meer eigen voorzieningen, we leefden meer op 
ons zelf. Maar geleidelijk aan verdwenen de winkels, steeds 
meer boeren stopten, de boerderijen werden opgekocht en 
verbouwd tot moderne huizen. Noordlaren is nu een beetje 
een slaapdorp geworden. Veel mensen zeggen: We wonen 
hier mooi en verder bemoei ik me nergens mee. Dat vind ik 

De 3 generatie Hoenderken 



jammer. Gelukkig zijn in het centrum ook veel nieuwe 
inwoners die wel mee doen. Dat is het mooie van 
Noordlaren.” 
 

Had jij een hekel aan  school? 
H.: “Niet echt een hekel. In mijn tijd hadden we meester 
Boer als schoolhoofd, hij woonde in het huis tegenover 
de school. En we hadden juf Huizing. Tja, wat moet ik er 
meer van zeggen.  
Na school hoefde ik niet meteen mee te helpen met het 
werk, in de zomer ging ik met Aad Ottens en Joop Wie-
chertjes zwemmen in Appelbergen. Ik kon wel goed le-
ren, na de lagere school heb ik MULO-b gedaan en 
daarna de Hogere Landbouwschool in Groningen. Ze 
zeiden dat ik door moest gaan naar Wageningen. Maar 
ik was negentien en ik dacht: het is mooi geweest. En 
daar heb ik nooit spijt van gehad. 
Toen ik ouder was gingen we dansen in De Gouden 
Leeuw in Zuidlaren. Eerst even naar ’t café en dan naar 
De Gouden Leeuw. Gewoon gezellig met elkaar. In Gro-
ningen ging ik ook wel eens naar Huize Maas, maar 
alleen als er wat te doen was van de studentenvereni-
ging. Zuidlaren was voor mij echt het uitgaanscentrum. 
Daar heb ik ook de vrouw ontmoet, met wie ik in 1982 
ben getrouwd. Toen hebben pap en mam de boerderij 
hiernaast gekocht en zijn wij hier komen wonen.”   
Had je iets anders willen worden dan boer? 
H.: “Daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar nee! 
Eigenlijk wilde ik van jongs af aan al boer zijn.” 
En U?Had u iets anders willen worden? 
Lucas: “In het begin wel. Maar leren was niks voor mij 
dus ik dacht: ik moet toch maar boer worden.” 
Had je liever ergens anders willen wonen dan in Noord-
laren? 
Hendrik kijkt, lachend maar zwijgend, langdurig voor 
zich uit. Haalt dan zijn schouders op en zegt: “Ik zou het 
niet weten. Wij horen hiér.” 
 

En u? 
L.: “Och, het zal overal wel goed zijn. Soms denk ik wel 
eens: ‘Als we verstandig waren geweest hadden we hier 
weg moeten gaan. Naar een plek met betere grond dan 
op De Hondsrug.’Maar nu heb je hier zo veel opge-
bouwd, dat kun je slecht missen. Het was hard werken 
maar ik heb het met plezier gedaan. We zijn begonnen 
met twee koeien. Dat werden er vanzelf meer. Ik heb 
eigenlijk een dubbel beroep gehad: boer en molenaar. 
En ’s avonds nog bij ’t pad om melk te bezorgen bij de 
mensen. Want bij de melkfabriek kregen we maar twee 
cent, van de klanten een dubbeltje!” 
H.: “Wij hebben het bedrijf verder uitgebreid, onze zoon 
Luuk zit nu sinds een paar jaar ook in de maatschap.  
We hebben zo’n honderd melkkoeien, met groot en 
klein samen hebben we zo’n tweehonderd. Wij zijn de 
enige boer in Noordlaren die nog melkt. Alle andere 
boeren hebben vleeskoeien. Want met een veebedrijf 
zit je altijd vast aan twee keer per dag melken.  
Het berekenen van de hoeveelheid krachtvoer die de 
melkkoeien moeten hebben werd vroeger op goed ge-
luk gedaan. Nu zijn daar computers voor. De hoeveel-
heid voer is afhankelijk van het aantal liters melk dat ze 
geven. Het werken met de computer doet Luuk. Ik weet 
er ook wel wat van, maar Luuk is ermee groot gewor-
den.”  
Het was een lang gesprek. Nog één vraag rest ons. 
Welke tijd lijkt u het best om in te leven: in uw eigen tijd, 
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 in  de tijd van Hendrik, of in de tijd van Luuk. 
L.: “Moeilijke vraag.” Lucas kijkt naar zijn zoon. “Misschien 
wel in Hendrik zijn tijd.” 
Hendrik begrijpt dat: “Jullie hebben het moeilijk gehad in de 
oorlog.” 
L.:  “Voor de oorlog was het ook al slecht. De boeren heb-
ben vroeger beslist armoede geleden, veel boeren gingen 
failliet.  In die tijd dacht men anders over hypotheken. Wie 
dat deed, was verloren. Van ons werd soms gezegd: dat is 
een dikke familie. Mijn opa had ook wel bezittingen, maar 
die brachten weinig op. Mijn pa kreeg pas wat ruimte nadat 
mijn opa overleden was. Na de oorlog is het anders gewor-
den. Maar om nu, in deze tijd, jong te zijn? De ene dag 
wordt de een doodgeschoten, de andere dag de ander. Je 
vraagt je wel eens af, waar moet dat heen.” 
En jij Hendrik?  
H.: “Tja - ik vind dat een heel moeilijke vraag. Het is nu an-
ders dan vroeger, zakelijker, meer individualistisch. Maar of 
het zoveel mooier is? In mijn tijd was het gemoedelijker, 
vriendelijker, je hielp elkaar. Eigenlijk ben ik heel tevreden 
zo.”                     
 

Ettie Huizing 
 
 
 
 

 
 
 
 

PAASVUUR IN NOORDLAREN 
 

PAASVUUR te organiseren door de Stichting Festiviteiten 
Noordlaren op: Maandag 2e paasdag – 5 april 
 
Dit gebeuren kan alleen een succes worden als we ons 
houden aan de wettelijke voorschriften en regels die ons 
zijn opgelegd. Om ongeveer 19.30 uur zal het paasvuur 
aangestoken worden. 
 

Wat mag er wel: 

• Snoeihout en takken 

• Alleen onbehandeld hout 
 

Wat mag er absoluut niet: 

• autobanden 

• geverfd en/of geïmpregneerd hout 

• planken, deuren, etc. waar spijkers inzitten 

• stobben 

• afgewerkte olie 
 

Het plan is als volgt: 
Onder het toeziend oog van de commissieleden kunt u uw 
goedgekeurde materialen komen brengen tegen betaling: 
€ 5,-- voor kleine kar per keer; € 10,-- voor tendemasser per 
keer en voor boerenkar € 20,-- per keer. 
 

Zaterdag 27 maart en 3 april  13.00 uur – 16.00 uur 
EXTRA STORTING OP GOEDE VRIJDAG 2 april van 15.00 uur 
– 20.00 uur 
 

Locatie: Weg naar de Kerkduinen in Noordlaren 
 

LET OP:  
ALLEEN OP DE AANGEGEVEN DAGEN + TIJDEN BRENGEN 
 

Contactpersoon Paasvuur: heer H. Eitens 06.2026.8402, 
Kars Kroeze 06.2246.6300 
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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 contai-
ners staan op de parkeerplaats achter de school.  
 
 

•   9 + 10 april 
 

•  11+ 12 juni 

Buitengoed "Achter de Hoven"  
Noordlaren 

Mini-Camping en Gastenkamers 
Kamperen         Logeren         Genieten 

 

Net over de grens met Drenthe midden in het prachtige oude 
Gorechtgebied in Zuid Groningen  

staat onze nieuw herbouwde boerderij met de gezellige  
Mini-Camping en  luxe Gastenkamers.  

 
De Mini-Camping is natuurlijk aangelegd en niet echt gericht 

op kinderen.  
Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen  (geen vaste seizoens-

plaatsen 
De kamers zijn het gehele jaar geopend 

Buitengoed "Achter de Hoven" 
Familie Kroeze Lageweg 29A 

Telefoon:050-4093237 
Mobiel: 06-20615072 

E-mail: info@buitengoed-achterdehoven.nl 
www.buitengoed-achterdehoven.nl 

Data  klaverjasavonden en aan-   

kondiging marathon.  
 

• 26 maart 2010 
 

Graag tot dan!    
Borgert Vrieling 



CLOCKHUYS PODIUM CULTURE-
LE RAAD PRESENTEERT  
 
CABARET GEESTIGE CONFERENCES, JUWEELTJES 
VAN LIEDJES, MOOI GITAARSPEL  
 
“Toen ik Theo een keer zag spelen, dacht ik: dit is klein-
kunst hoe het moet zijn: een man met zijn gitaar, simpel 
van opzet, geestig, ontroerend, en, al zijn lentes ten spijt, 
ook van deze tijd!” 

Maarten van Roozendaal 
 
VRIJDAG 12 MAART, 20.30 UUR IN ’T CLOCKHUYS 
ENTREE € 7,50. KAARTEN TE VERKRIJGEN VANAF 
MAANDAG 8 MAART IN ’T CLOCKHUYS EN VOORAF-
GAAND AAN DE VOORSTELLING (vanaf 19.45 uur) 
 
WWW.CULTUURINJEBUURT.NL/HAREN 
INSAMENWERKING MET CKC-’T CLOCKHUYS 
BRINKHORST 3 TE HAREN 050-5339560 
 

Tineke Bloemerts 

secretaris Culturele Raad Haren 
 

Deurzetters spelen “Groeten van 
de Veluwe” 
 

Dinsdagavond werd de generale repetitie gehouden met 
publiek. Uitgenodigd waren de bejaardensoos en de leer-
lingen van groep 5, 6, 7 en 8 van de o.b.s. de Rieshoek. 
Met veel plezier werd het hilarische verhaal van twee to-
taal verschillende families die elkaar op de camping treffen 
over het voetlicht gebracht. Mede door de aankleding en 
de grime van Layla Koopal en de geluidstechniek werd het 
een prima voorstelling. 
 
Op de foto ziet U beide families als ze elkaar treffen op de 
camping. 
 
V.l.n.r. Mark Wieland, Coby Kok, Lars Ruröde, Kirsten 
Ruröde, Karin Vrieling, Dineke van Delden en Marc Ban-
sema. 
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 Harry Tuinman in het Oude 
Veerhuis. 
In de maanden maart en april exposeert Harry Tuinman 
met abstracte schilderijen in café huiskamerrestaurant 
Het Oude Veerhuis, in Noordlaren. 
 
Harry begon met schilderen in de 4e klas MULO in 
Winschoten. Hij schilderde samen met 2 klasgenoten met 
olieverf, “Wasco” en houtskool. 
In de zeventiger jaren ontwierp hij, als freelancer, design-
meubels voor o.a. “Metaform” in Harderwijk, “Berger” in 
Rotterdam en “Propos” in Oude Pekela. 
In de negentiger jaren pikte hij de kunstzinnige draad 
weer op en volgde bij de “Blauwe Stoep” in Leeuwarden 
cursussen in tekenen, schilderen en kunstbeschouwing. 
 
Na achtereen gewoond en gewerkt te hebben in de pro-
vincies Drenthe, Groningen, Limburg en Friesland, keert 
Harry in 2002 weer terug naar zijn Stad, Groningen. 
In 2005 stopt hij met zijn dagelijkse werkzaamheden als 
werknemer en stort hij zich volledig op zijn passie: mo-
derne kunstvormen en design. 
Ook heeft hij dan tijd om een aantal jaren als vrijwilliger 
te werken in Galerie “Lemferdinge” in Paterswolde, mu-
seum “De Buitenplaats” in Eelde en bij het “Groninger 
Museum”.  
In 2008 volgt hij een cursus “Digitale beeldbewerking” bij 
het “Kunstencentrum” in Groningen. 
 
In de 3 ruimtes van het Oude Veerhuis hangen een 15 tal 
abstracte schilderijen van Harry Tuinman. 
Het maken van een abstract-expressief-organisch (vaak 
driedimensionaal) werkstuk betekent voor Harry het bele-
ven van een gevoel van “gestolde vrijheid”. Een reis “op 
de vierkante meter” door het onbegrensde land van kleu-
ren, vormen, materialen en technieken. 
Tijdens het maakproces geeft hij zich volledig over aan 
intuïtie, gevoel en gedachten van het moment; helemaal 
in het hier nu. Inspiratie vindt hij in het ruwe, ongepolijste 
en primitieve. In de geest van de grottekeningen in Las-
caux (Fr.), authentieke houten beelden van de Papoea’s 
in West-Irian (Ind.) en authentieke houten beelden uit 
Timor (Ind.) 
 
Harry gebruikt diverse materialen, waaronder acrylverf, 
polyesterhars, aquarel, klei, hout, metaal en kunststoffen. 
Hij heeft o.a. geëxposeerd in de Martiniplaza Groningen, 
de Euroborg, het UMCG en diverse bibliotheken in Eelde, 
Zuidlaren, Vries en Groningen. Meer werk van Harry 
Tuinman is te zien op  www.flickr.com/photos/harryexpo 
 
Het werk van Harry Tuinman is vanaf aanstaande zon-
dag tot en met zondag 25 april 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 over het Café Huiskamer-
restaurant is te vinden op 
 www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl. 



Annie Redmeijer en Agnes 
van der Bles in de Hoek-
steen 
 
Schilderijen. 
Annie Redmeijer werkte in Groningen en woont in Ha-
ren. Na beëindiging van haar baan als docente aan de 
Analistenschool in Groningen kwam er weer ruimte voor 
andere interesses. 
De vrijgekomen tijd werd o.a. besteed aan het volgen 
van cursussen grafische vormgeving aan het 
‘Kunstencentrum Groningen’. Boeiend en ook nuttig in 
verband met de uitgeverij van haar man (Uitgeverij Sas-
senhein). Ze raakte al doende geïnteresseerd in andere 
vormen van kunst, en in het bijzonder de schilderkunst 
Door het volgen van andere cursussen (o.a. modelteke-
nen, aquarelschilderen en later olieverf- deze laatste 
met als docent Martin Scholte) ontdekte ze haar moge-
lijkheden . Schilderen is voor haar meer een avontuur, 
het geboeid raken door bepaalde vormen en structuren, 
door (onvermoede) kleuren, en het op eigen manier wil-
len vastleggen ervan. Soms concreet, soms meer ab-
stract. 
Tekeningen en schetsen zijn meestal de basis voor het 
schilderen, en van hieruit ontstond ook interesse voor 
het maken van houtsneden en etsen. 
Ze werkt voor haar schilderijen meestal met olieverf, 
maar soms ook met oliepastel, (gewone)pastel en/of 
aquarelverf.  Voor info kunt u ook bellen  tel.nr. 050-
5350395 
 

Mama Luca - Vilt 
Agnes van der Bles, nadat ze haar professie als lerares 
Nederlands aan de wilgen hing was het  duidelijk dat ze 
eigen bezigheden nodig had, naast het  moeder en 
huisvrouw zijn.  In de volte van het leven met kleine kin-
deren, man, familie en  bedrijf zocht ze een  activiteit 
om vorm te kunnen geven aan ideeën en daarbij tot 
zichzelf te komen.  Zonder zich werkelijk terug te trek-
ken en steeds met aandacht voor de opgroeiende kin-
deren. 
Schilderen werkte niet: het redden van kwast en aquarel 
gaven stress tussen de lego en poppen.  Agnes ontdek-
te  wol: een simpel en aards materiaal, zacht en warm, 
waarmee stressloos gespeeld en gewerkt kon worden. 
In de loop der jaren was het werken met wol een con-
stante factor: poppen  en wandkleden maken, spinnen, 
verven, nat en droog vilten. En met de jaren werden de 
ambities en creaties kunstzinniger. 
Een jaar of 5 geleden kwam er een eigen atelier:  
‘Mama Luca’  was een feit. Lesgeven in creatieve wol-
technieken was inspirerend voor  Agnes als lerares en 
voor de  leerlingen  van 3 tot 84 jaar die kwamen. Ook 
begon Agnes weer te schrijven:  wol en woorden gaan 
samen in publicaties in bijvoorbeeld Handwerken zon-
der Grenzen. Het einde is nog niet in zicht: nieuwe idee-
en voor mooi werk blijven zich aandienen.  Stap voor 
stap werkt Agnes aan verhalen die verteld mogen wor-
den, tastbaar, voelbaar en leesbaar. Over natuur, 
schoonheid, verdriet, troost, verwondering. Het vinden 
van rust en inspiratie  en het  doorgeven daarvan zijn de 
motor die dit werk gaande houden. Waar deze weg 
heen zal voeren is nog een verrassing, dat het voor Ag-
nes de weg is om te gaan is inmiddels wel duidelijk. 
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In De Hoeksteen is Agnes’ werk van de afgelopen jaren te 
zien: vilt, sjaals, zijdepapier. Het is kleurrijk en veelzijdig 
en laat u als kijker zien, dat er veel mogelijk is. De ten-
toonstelling is niet bedoeld als verkooptentoonstelling., 
maar mocht er  iets zijn waar uw hart naar uit gaan, neem 
dan gerust contact op met Agnes van der Bles. Ze zal er 
zijn tijdens de expositiezondagen en ze is ook via mail en 
telefoon bereikbaar (050 4091050). Meer gegevens vind u 
op haar website: www.mamaluca.nl  waar u ook kunt rond-
kijken  in haar wereld van verhalen, wol en zijde.   
 

Info over openingstijden tel.nr. 050-409 2872 of 050-556 
7808 
Van 1 maart t/m 30 april is de expositie in de Hoeksteen, 
Lageweg 45a te  Noordlaren.   
Open exposities zijn op zondagmiddag 14 maart en 11 
april  van 14.00 – 17.00 uur.  

Agnes van der Bles - Sjaals 

 

Annie Redmeijer - Twee bomen 

 



De lezerspen 
door:   
 

Aafke van Rijn 
 
 
 
 

 

Van Luurd van der Leest kreeg ik de vraag of ik voor 
1 maart een stukje wilde schrijven. Het mocht over 
van alles gaan. 
 
Dus bij deze: 
Als kind, wonende in Haren, kwam ik met neefjes en 
nichtjes af en toe een dagje op bezoek bij oom Willem 
en tante Fenna Abbring in de boerderij aan de Kerk-
straat in Noordlaren. Een feestje! Lied en Henny Ab-
bring gingen met ons wandelen, ijs eten bij het tentje 
 op de hoek van de Tolhuisweg, naar het meer, vechten 
om de pauwenveren en wat helemaal geweldig was: Ze 
hadden een poepdoos buiten, waar je met z'n tweeen 
naast elkaar op kon zitten. Ook herinner ik me het draai-
ende TBC-huisje naast de enorme beuk.Er zat in het 
huis een heel donkere gang met een bocht erin, span-
nend verstoppertje spelen. 
 

In september 1973 ben ik met Gerwin in 't Veld komen 
wonen. Hans Nysingh woonde er al. Zijn 4 grote kinde-
ren kwamen regelmatig en samen kregen we de twee-
ling Saar en Toon. Nu met Henk Timmer, al heeft hij 
nog steeds een huis in Haren, maar  eerdaags gaat hij 
hier wonen. Ook hij heeft 2 jongens met aanhang. En 
iedereen komt geregeld aanlopen. Ik ben al jaren 
"stoma"  van 4 kleinkinderen van Hans "zijn eerste 
leg" ,maar nu krijgt Saar in mei een baby en word ik 
echt oma! 
 

Voor mij betekenden de eerste jaren in "t Veld vrijheid 
en ruimte. Je wist niet eens wie er allemaal in de buurt 
woonden. De mevrouw, die kwam collecteren, was de 
moeder van Jan Hemmes en woonde  aan de Duinweg. 
Ik wist niet wie ze was. Gelukkig veranderde dat door 
de samenwerking aan de wagen voor de 5-jaarlijkse 
festiviteiten. Van Roelfie begreep ik dat vroeger wonen 
in ’t Veld niet perse een verbetering was. In het dorp 
woonde je meer op stand. Zij had zich dus jaren ge-
schikt. Gelukkig woont ze nu weer in het dorp. Wij had-
den als een van de laatste bewoners van Haren geen 
gasaansluiting en haalden onze gasfles bij Wichertjes, 
waar nu  Mark Wieland woont. Toen bij Pim Timmer zijn 
ouders in hun kruidenierswinkel en later bij Vos aan het 
Vaartje. De oude Vos leefde nog en kende mijn vader. 
En vroeg me wat ik toch deed:" in 't Veld bie die dokter 
als huishoudster". Hij dacht dat ik wel een betere partij 
in het dorp kon vinden. Wij hebben het altijd een gewel-
dige grap gevonden! 
 

Gerwin ging naar de kleuterschool in de "bestaande" 
school, terwijl Saar en Toon naar de nieuwe kleuter-
school gingen in het dorp,nu alweer afgebroken. Maar 
toen een prachtig schooltje, waar juf Ria de scepter 
zwaaide. Het was een bijzonder neutraal schooltje met 

een onafhankelijk bestuur. Samen met Henk Sands, Nel 
Wagenaar en anderen heb ik in dat bestuur gezeten. In 
het begin dachten we dat we wel wat konden bezuiningen 
en zegden het lidmaatschap van de Kamer van Koophan-
del op. Niet verstandig! ha ha! 
De kleuterschool is nu basisschool en gelukkig was er nog 
een centje over bij de samenvoeging om het prachtige 
beeld van Annemiek Bennink, het kalf , aan te kopen, wat 
nu op het plein staat. 
 

Het wonen in Noordlaren, de vrijheid, de natuur, het bos, 
de sterren die je kunt zien, omdat er geen verlichting is 
gelukkig! en het zwemmen in de Drentse Aa. Tot groot 
verdriet hebben ze het nieuwe fietspad vlak langs de 
prachtige hoge wand van de Aa gelegd. Voor velen een 
romantisch zwemplekje, jammer, jammer: Het had ook 
anders gekund! 
Het meer en de polder aan de andere kant.: Het is van 
een schoonheid! En dan ben je nog op je fietsje in 45 mi-
nuten in "Stad". 
 

Kortom: Een ode aan Noordlaren. 
 

Aafke van Rijn 
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NBvP  Vrouwen van Nu 
Afdeling Noordlaren. 
 

Laatste deel van ons verenigingsseizoen 2009-2010: 
 

• 9 maart:  Kegelavond en spelletjes in Annen. Er kunnen 
nog deelnemers bij! 

• 18 maart:  Agnes van der Bles-Licht  vertelt over  oud-
ste textiele werkvorm: “Het vervilten  van wol”. Ook laat 
zij ons zien hoe je dat moet doen en wat je er van kunt  
maken.  Werk van Agnes is in de maand  maart te zien 
in de vitrines van De Hoeksteen. 

• 21 april:  Buffet en bingo. 

• 27 april:  s’Middags naar het Bronnenbad in Bad Nieu-
weschans. 

• 6 mei:    Excursie naar Helmantel in Westeremden. 

 
Wij zijn ook te vinden op:   

 

WWW.NOORDLAREN.EU  

Pollseweg 



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 : 
 

• 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 
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950,- 
1050,-  voor: 



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-

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 

Wanneer u besluit om te adverteren op Noordlaren.eu, 
dan kunt u dit doorgeven aan Martie Bossewinkel, 

mail: 
-

Om plaatsing te bespoedigen kunt u de advertentie 
alvast mailen (breedte 250 pixels x hoogte 200 pixels). 

“UIT DE LUCHT GEGRE-
PEN” 

  

  
 

DE WEI IN! 
Als op de eerste de beste mooie maartdag de lente 
door je lichaam jeukt, loop of fiets dan de Meester 
Koolweg of de Osdijk op. Voorbij de laatste bo-
men, waar het ook leuk vogelen is tussen twee 
haakjes, begint het open gebied. Het koninkrijk van 
de weidevogels! Hoe verder van de bomen met de 
kraaien en de eksters hoe beter.  Zo denken ze, die 
weidevogels. 
 
Geluiden van weidevogels - eerst ver weg -  worden 
sterker. De Kievit buitelt en zwoegt met z’n brede flap-
vleugels (Engelse naam: Lapwing) laag en plotseling 
omhoog steigerend met een tamelijk maffe schelle 
roep (gonzend-opzwiepend) door z’n onzichtbare terri-
torium. Waar hij omhoogsteigert ligt een grens. Ge-
noeg Kieviten hier in de Oostpolder, dus veel gedoe 
om die grenzen onderling vast te leggen. Ieder jaar 
opnieuw, zonder tussenkomst van ambtenaren van het 
Kadaster. Kieviten verschijnen als eerste van de wei-
debroedvogels, direct na de eerste serieuze dooi of, in 
zachte winters, al gauw na Nieuwjaar. Dat is dit jaar 
wel anders… Kieviten broeden overigens ook graag op 
akkers, waar ze dikwijls pas laat kunnen broeden als 
er na veel werk van de boeren eindelijk gezaaid of ge-
poot is. Dan komt de rust voor broeden tussen de op-
groeiende gewassen. 
 
Grutto: onze nationale trots 
Even doorlopen. Nu uitkijken naar de Grutto. Onze 
nationale trots, met een wat aristocratische uitstraling 
zoals ze rondstappen of vanaf paaltjes de voorbijgan-
ger tot van vrij dichtbij in ogenschouw nemen. Met een 
roep die in de hogere bereiken van een hobo te vinden 
zou moeten zijn: “Grut-to-grut-to!” of zo je wilt “O grut! 
O grut!” bij het zien van al die nieuwe dijkjes en rare 
terpjes in contreien waar hij zich decennialang en lan-
ger thuis dacht. De Grutto staat onder druk. 
Grutto’s zijn liefhebbers van nat en wat oneffen terrein 
waar niet teveel gebeurt, waar niet teveel vee loopt en 
waar niet voor half juni gemaaid wordt en dan graag in 
‘cirkels’ vanuit het centrum; dan kunnen jonge vogels 
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(en hazen) een goed heenkomen zoeken. Niet weinig 
veeleisend. Liefhebber van oude beweidingmethoden 
die nu niet rendabel zijn. De Grutto is, kortom, een luxe-
product geworden. Omdat Nederland in Europees ver-
band de grootste Gruttopopulatie (40% van alle Grutto’s) 
herbergt, ondanks dat er van de 120.000 paar uit de 
jaren ’70 nu nog maar een derde over is, hebben ‘wij’ 
een grote verantwoordelijkheid voor het behoud. Kort-
om, subsidieverhaal, lastig, enzovoort, maar zo mooi. 
Daarom! Ga ze zien, tussen begin maart en eind juni. 
Dan verlaten ze de wei. Nemen hun jongen mee in twee 
of drie vliegetappes op hoge luchtstromen, naar natte 
gebieden ten zuiden van de evenaar. Rijstvelden in Gui-
nee-Bissau, zo bleek uit gezenderde dieren, is hun kern-
gebied in onze winter.  
 

Grutto en Tureluur 
Het zijn de langste van onze beide nu nog redelijk alge-
mene bruinachtige weidevogels. Alleen te verwarren met 
de Tureluur (die ook vaak iets roept met “uuu” erin). Niet 
met de zwart-witte Scholekster natuurlijk. De Grutto 
heeft de langste snavel (oranje met zwarte punt), een 
bruinrode nek (bij man meer dan bij vrouw) en een 
wenkbrauwstreep. Staart wit met zwarte eindband. Hoog 
op de poten (nou ja, geen Ooievaar). Tureluur is meer 
grijs met een kortere donkere snavel en oranje poten. 
Grutto’s jakkeren graag groepsgewijs luid roepend in rap 
tempo tot zeer hoog over de groene steppen van onze 
Zuidlaardermeerpolders. Niet in de verruigde gebieden, 
zoals in de polders aan de overzijde van het Drents 
Diep. Pitrusvelden en andere ruigte mijden ze. Grutto’s 
zijn gebaat bij, weliswaar terughoudend, beheer. Door 
betrokken landbouwmensen die voor dit beheerswerk 
als een soort hoeders van de natuurlijke diversiteit be-
taald moeten worden. 
Veldleeuwerik 
Nu je er toch bent, neem ook de Veldleeuwerik even 
mee. Van half februari tot in juli zingt dit grauwe zangvo-
geltje onvermoeibaar minutenlang achtereen in een ver-
ticale vlucht naar de zon om ‘halverwege’ met gespreide 
vlerkjes als een minihangglider terug te zakken naar 
ongeveer het beginpunt. Luister of je een heel druk hoog 
kristallen liedje hoort dat nauwelijks van plaats veran-
dert, ergens hoog. Opdracht voor jezelf: zoek de stip! 
Honderd of tweehonderd meter verderop hoor je er vaak 
nog een of meer. In onze weiden is het nog net zoals het 
niet zo lang geleden overal in de Nederlandse wei was. 
De leeuwerik was in die wei net zo gewoon als de mus 
in de stad was.  
Wat gewoon is mis je vaak pas als het weg is...  
In de weiden tussen Alkmaar en Bergen-Egmond waar 
ik in mijn schooljaren vogelde, zijn geen leeuweriken en 
nauwelijks Grutto’s meer – ze houden niet van maïs en 
bloembollen - in mijn ouderlijke woonwijk mis ik de mus. 
Rond Groningen zijn vrijwel geen vergelijkbare weidege-
bieden zoals hier bij ons dorp: 
Noordlaren en omgeving, openluchtmuseum en kernge-
bied van de natuur! 
 

Wim Woudman 
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Gaan… 

 

Komen… 
 


