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Om elkaar eens te ontmoeten, te leren kennen of om gewoon eens een 
keer iets leuks te doen werd er begin april een workshop ‘bonbons mak-
en’ georganiseerd bij patisserie Hovius in Zuidlaren. Het initiatief viel bij 
veel vrouwen in Noordlaren in goede ‘smaak’ want het aantal reacties 
maakte dat één workshop niet genoeg was en ook een tweede avond 
was al snel gevuld.  
Beide avonden werden dezelfde overheerlijke bonbons gemaakt. Dit 
alles natuurlijk wel onder toeziend oog en met behulp van goede aanwij-
zingen van de twee patissiers (banketbakkers) Herman en Carel van 
patisserie Hovius.  

Ook zo gek op chocola?  
Dan schuilt ook in jou een patissier, 
echt waar! 

Vervolg op pagina 3 
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met de inhoud eens is. Wij stellen 
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Vanaf 9.00 uur opwarmertje: muziek door het  

     dorp! 
 

9.30 tot 10.00 uur opbouw vrijmarkt 
Alles mag: spullen verkopen, muziek maken, kunsten vertonen, …  
Neem zelf mee wat je nodighebt (bijvoorbeeld een tafel of een kleed).  
Deelname is gratis en alleen voor inwoners van Noordlaren en scholieren 
van o.b.s. De Rieshoek. 

10.00 uur  vlag hijsen en ballonnen oplaten 
 

10.15 uur  opening vrijmarkt 
Ook dit jaar zijn de poffertjeskraam en het springkussen weer op de vrij-
markt te vinden! 
 

10.30 uur  start wedstrijd Oudhollandse spelletjes 
 

12.30 uur  prijsuitreiking door de burgemeester 

    en sluiting vrijmarkt  
 

WAAR?   in het centrum, kruising Kerkstraat/ 

    Middenstraat 
 

WANNEER? vrijdag 30 april 2010 

 

Meer informatie bij  

het Oranjecomité Noordlaren:  

Jaap de Winter, Jeannette Rozema, 
Bert Nannen en Annet Dijk 



Hoewel niet iedereen even snel het goede gevoel had 
hoe de spuitzak te hanteren werd als eerste bonbons de 
slagroomtruffel gemaakt. Aangezien de vulling nog 
moest opstijven in de vriezer werd dit lekkers als eerste 
op de bakplaat gespoten. Hiernaar gingen we aan de 
slag om marsepein bonbons te maken; het ene bolletje 
werd wat groter dan de ander maar ach wat maakt het 
uit… als de smaak maar goed is en dat zat wel snor, 
want we hadden ‘natuurlijk’ tussendoor al even ge-
proefd. Met toestemming van, uiteraard.  
 

C h o c o l a k e l d e r  
De echte chocoladeliefhebber wachtte vervolgens nog 
een kleine (of grote?) verrassing: het vervolg van de 
workshop was in de kelder en dit bleek een waar wal-
halla te zijn voor de échte chocoliefhebbers onder ons. 
Een en al chocola om je heen: puur, melk en wit vloei-
baar om te kunnen gebruiken, maar er al lagen ook al 
bakplaten met chocolade klaar voor in de winkel... jam-
mie jammie, maar nee dat zat er helaas niet in. Afblijven 
dus, en gewoon maar aan de slag. Een hart van choco-
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la maken bleek niet zo moeilijk, hiervoor kregen we een 
bakvorm te leen. De kunst was echter om de vorm weer van 
de chocolade te krijgen zonder een gebroken hart… Alle 
harten werden wederom mooi opgespoten met puur, melk 
of wit of van alles een beetje.  
 

Nóg meer chocola  
Hierna nog chocolade krakelingen spuiten en de marsepein 
bonbons en slagroomtruffels moesten ook nog worden af-
gemaakt. Dit door ze door warme chocolade te rollen en 
vervolgens door de cacao (slagroomtruffels) of te versieren 
met (alweer) vloeibaar chocola (marsepein bonbons) en et 
voila al onze heerlijkheden konden zo de bakkerij in. Pracht-
werk! Maar nee dat zou natuurlijk niet (h)eerlijk zijn: we na-
men (terecht) alles lekker zelf mee naar huis. Een tas ‘goed 
vol’ met bonbons en chocola, en dat vond natuurlijk 
niemand een straf. Zelfs de restjes van de harten (wat bui-
ten de hartvorm bleef liggen) ging al dan niet verstopt onder 
het hart in het doosje mee.  
 

Tussen het 
harde werken 
door werd er 
beide avon-
den natuurlijk 
ook veel ge-
kletst, kennis-
gemaakt en 
vooral ook 
heel veel ge-
lachen en 
iedereen was 
het er over 
eens: opzet 
geslaagd en 
zeker ook voor herhaling vatbaar aldus alle deelnemers. 
Nog een ander leuk detail, buiten de ruim twintig aanmeldin-
gen voor de workshop ‘bonbons maken’ kwamen er ook 
nog eens een kleine dertig overige reacties binnen; zij kon-
den of wilden niet mee met bonbons maken, maar vonden 
het initiatief leuk en willen zeker op de hoogte blijven van 
andere activiteiten. Kortom, wordt vervolgd. 

 
Inmiddels ook zo zin in chocola 
gekregen?  
Ga dan ook lekker zelf aan de slag. 
D e  r e c e p t e n  s t a a n  o p 
www.noordlaren.eu. En is dat toch 
ietsjes te veel werk? Al het lekkers 
is ook gewoon te koop bij patisserie 
Hovius, Zuidlaren. 
 

Wiejanda Moltmaker 

Ook zo gek op chocola?  
Dan schuilt ook in jou een patissier, echt waar!   vervolg 
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DORPSVERHALEN      deel 2 
 

Luuk Hoederken 
 

Op grafstenen van het kerkhof van Noordlaren kom 
je meermalen de naam Hoederken tegen. Nu wonen 
drie nieuwe generaties Hoenderken op de twee 
boerderijen naast de molen, aan de Zuidlaarderweg: 
grootvader Lucas, zoon Hendrik en kleinzoon Lucas 
(Luuk). Helaas komt Luuk (25)  pas aan het eind van 
het interview opdagen.  
Te laat. 
 

Maar ook spijtig. Immers, zonder een korte visie van de 
jongste Hoenderken is het familieverhaal niet compleet. 
Dus nog maar een afspraak gemaakt, deze keer alleen 
met Luuk.  
Hij vindt het wel goed: “Eigenlijk is het beter dat ik er 
toen niet bij was, opa zou lang niet zoveel verteld heb-
ben.” 
Jij bent de vijfde generatie Hoenderken die op deze plek 
woont. 
L.: “Zou kunnen.” 
Ik steek een voor een mijn vijf vingers op en tel: De opa 
van jouw opa is hier begonnen, daarna zijn vader, toen 
hij zelf, zijn zoon en nu zijn kleinzoon. Dat maakt toch 
vijf?  
L.: “Zou best kunnen.” 
Doet je dat niets. 
L.: “Niet veel eigenlijk. Ik ben nooit zo geïnteresseerd 
geweest in geschiedenis, ik ben meer van het heden. Ik 
weet dat de dingen op een bepaalde manier zijn ont-
staan, maar daar ga ik niet zo diep op in. Er komt al zo-
veel informatie naar je toe. Ik hoef niet alles te weten.”  
 

Koeien in de wei. 
Jij hebt de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden ge-
daan. Je  was toen dus drieënhalf jaar weg uit Noordla-
ren. Beviel dat? 
L.: “Ik was maar vier dagen in de week in Leeuwarden. 
Want zodra het nodig was, sprong ik hier bij. En toen 
mijn vader na een val gescheurde pezen had, was hij 
een jaar lang uitgeschakeld en heb ik hier fulltime mee-
gedraaid.”  
Was het altijd al vanzelfsprekend dat jij het familiebedrijf 
over zal nemen?. 
L.: “Nee. Ik neem dit bedrijf niet alleen over omdat ik 
een Hoenderken ben. Het is vooral omdat ik vind dat je 
in Noordlaren prachtig woont én omdat ik het beroep zo 
mooi vind vanwege het contact met de dieren. Alleen, 
het bedrijf is wel erg arbeidsintensief. Bij de vaarzen 
bijvoorbeeld wil het afkalveren nog wel eens een pro-
bleem zijn. Als je per ongeluk een stier hebt gekozen 
die wat grotere kalveren vererft, dan moet je er vaak bij 
blijven. Als ik het overneem, zal er een werknemer bij 
moeten, dat kost veel geld. Ik denk dat mijn vader wel 
zo’n tachtig à negentig uur loopt. Dat vind ik te veel. Ik 
zeg: ‘Ik pak af en toe mijn vrije tijd.’ Ik zal dus het bedrijf 
zodanig omvormen dat ik zeg: ‘Hier voel ik me plezierig  
bij’.” 
In je vrije tijd ben je leider bij de scouting van Haren, 
vertel daar eens over? 
L.: “Ik wil nog even iets over het weiden van de koeien 
zeggen. Heb je dat bord in de tuin gezien? Wij hebben 
namelijk meegedaan aan een project om het weiden te 
stimuleren. De bedrijven worden groter en de boeren 
zien soms weinig mogelijkheden om het vee nog te wei-
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 den. Wij moeten ons bedrijf ook uitbreiden, wij willen naar 
zo’n honderdvijftig melkkoeien toe. Toch blijf ik voorstander 
van weiden. Nee, het is niet mijn ideaal om zoveel mogelijk 
koeien te melken. Maar je moet kijken: hoe haal ik er een 
inkomen uit.” 
Wat gebeurt er met de melk?  
L.: “Die gaat richting Campina in Bedum, daar wordt alle 
melk verwerkt tot kaas.” 
Omdat jullie melk speciaal geschikt is voor kaas?  
L.: “Nee. Omdat deze fabriek alleen kaas maakt.”  
 

De toekomst. 
Na dit nuchtere antwoord over naar de jeugdsoos in Noord-
laren en de scouting in Haren.  
L.: “Voor de jeugdsoos werd ik gevraagd. Er komen kinde-
ren van groep 7 en 8. Als ze ouder zijn, gaan ze naar de 
stad. Ik ging op mijn 14e ook liever naar de stad dan naar 
de soos. Als het je op de ene plek niet bevalt ga je ergens 
anders heen, dat gaat in Groningen makkelijk. Verder zit ik 
sinds mijn 17de in de leiding van de scouting.  Ik heb iedere 
zaterdag, samen met mijn vriend Pieter, een groep van 7 tot 
11 jaar, vind ik een leuke leeftijd.  Ze zijn enthousiast en 
willen nog wat leren. Ik vind het vervelend als ik tegen een 
kind zou moeten schreeuwen.” 
Waar ga je meestal heen met vakantie. 
L: “Met de scouting ga ik wat weekenden weg, soms een 
hele week. En verder ga ik met mijn vriendin af en toe een 
week weg. Ik ben in Denemarken, Polen, Tsjechië geweest, 
alles met de bus of auto. Nee, ik heb nog nooit gevlogen. 
Naar Amerika? Och, je moet gewoon kijken wat je mooi 
vindt en wat het je kost. Als boer verdien je niet zó veel. 
Een skivakantie vind ik het allermooist, dus daar gaat tot nu 
toe het meeste geld heen.” 
Had je ook wel iets anders willen worden dan boer? 
L.: “Veel dingen vind ik leuk. Maar die komen allemaal op 
de tweede of derde plaats. Ik doe dit werk echt hartstikke 
graag. Maar stel dat het hier mis zou gaan, dan blijven er 
genoeg leuke beroepen over.” 
Hoe zie je jouw toekomst. 
“Momenteel hebben we er nog aardappels bij, die gaan dan 
weg. De kalveren krijgen een plek die je machinaal kunt 
uitmesten. Uitbreiding van het bedrijf is een noodzakelijke 
stap, want wij zullen op de wereldmarkt moeten concurre-
ren. Dat betekent dat je de omzet moet verhogen. Ja, er is 
nu een melkoverschot. Niet omdat er te veel gemolken 
wordt, maar omdat veel landen door de recessie geen geld 
hebben om melk te kopen. Zo gauw de recessie voorbij is, 
komt er weer een tekort aan melk.”  
Wanneer ga je trouwen. 
L.: “Eh - wanneer ga je tróúwen!?” 
Ja. Dat is ook jouw toekomst.L.: “O ja. Ja - de toekomst. 
Nee, dat eh - dat komt ooit wel een keer. Maar ik vind het 
nog prima zo.” 
                                                                Ettie Huizing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fit op Muziek in de Hoeksteen 
 
Wilt u ook op een leuke manier fit blijven?  Doe  mee 
aan ‘Fit op Muziek’ 
 
In een gezellig groepje werkt u op muziek aan de conditie. 
Maar ook de hartslag, lenigheid, spieren en ademhaling 
komen aan bod.  
U draagt sportieve kleding en een handdoek is nodig voor 
oefeningen op de mat. 
 
Wilt u een keer een proefles?  
 
Kom gerust een keer kijken of meedoen.  
 
Wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Stichting 
Torion telefoon: 050-534 41 73 (werkdagen van 0.900-
13.00 uur).  
 
Fit op Muziek is voor volwassenen van alle leeftijden. 
 
Fit op Muziek: 
Docent:  Tineke van der Veen 
Prijs:  €50,- voor het hele seizoen 
Tijd:  woensdag 0.900 - 0.9.45 uur 
Plaats: De Hoeksteen, Lageweg 45 Noordlaren  
Aanmelden: Stichting Torion  
 
 

 

BLOEMENAKTIE 2010   
+ petten verkoop 
 
NIEUW: de bestellijst is via de website 
www.noordlaren.eu te downloaden / in te vullen. 
 
Het bezorgen van de bloemen zal plaats vinden op: 
 
Vrijdag 7 mei  
 
tussen 16.30 – 21.00 uur 
(evt. zaterdag 8 mei) 
 
Bekijk de bestellijsten eerst goed voordat u een keuze 
maakt en gaat invullen. 
 
De bestelling wordt bij u thuis gebracht. U hoeft dan ook 
pas te betalen. Bent u niet thuis? Wellicht kunt u iets 
regelen met uw buren m.b.t. betaling en verzorging. 
De bestellijsten moeten uiterlijk vrijdag 30 april bij één 
van de bestuursleden binnen zijn.  
 
De NOORDLAARDER – pet  
is het collectors item van dit jaar. Wees er snel bij want 
OP=OP.  
 
Zwarte pet, afbeelding in kleur,  verstelbaar aan achter-
zijde. 
 
Op de bestellijst van de bloemen  kunt u tevens de pet 
bestellen.    € 12,50 (thuis bezorgd)  
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw bestelling en 
graag tot ziens. 
 
Laten we samen zorgen voor een Bloemrijk Noordla-
ren! 
 
 
 
 
 
 

Bestuursleden Stichting Festiviteiten Noordlaren:
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      Bezorgroute: 

Fimke Hut Vogelzangsteeg 5 06 – 21 52 65 25 Vogelzangsteeg, Lageweg t/m Kampsteeg, Osdijk, Kamp-

steeg 

Sandra Jobing Duinweg 2a 050-406 306 2 
s.jobing@planet.nl 

Pollseweg, Duinweg, Beslotenveenseweg 

Willem Bazuin Kerkstraat 11 050 – 534 37 32 Kerkstraat, Middenstraat, Zuinigstraat, ’t Wegje 

Hilvert Eitens Steegakkers 5 050 – 409 43 38 Steegakkers, Hovenpad, Achter de Hoven, de Steeg, Noor-

derstraat 

Kars Kroeze Lageweg 29 050 – 409 06 30 Meester Koolweg, Boenderstraat, Koningssteeg, Lageweg 

(tot Kampsteeg), Zuiderstraat, Lusthofweg 

Joop Niezen Zuidlaarderweg 53 050 – 571 23 98 Zuidlaarderweg 



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 en dinsdag  gesloten 
 

Aktiviteiten 2010 Stichting Festiviteiten 
Noordlaren 
 

• 7 mei bloemenaktie 
• 28 augustus meerkamp Noordlaren 
• 11 december kerstbomen verkoop / 

kerstmarkt 
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“UIT DE LUCHT GEGRE-
PEN” 
 

Stamgasten I  
 

Een vreemd stel, de stamgasten in de vogelwereld, bui-
tenissig en buitengaats, maar niet exact op dezelfde 
manier als de menselijke equivalenten. In tegenstelling 
tot de menselijke stamgast weet de gevederde stam-
gast niet beter dan dat hij zijn tafeltje-dekje slechts aan 
de bar kan vinden. Een menselijke stamgast houdt dat 
niet vol op den duur, toch? De bar staat alleen niet hori-
zontaal maar verticaal. En daar zijn deze stamgasten 
nou precies voor uitgerust. Spechten, Boomkruipers en 
Boomklevers hebben een 
aantal kenmerken ge-
meen: Ze bezitten een stel 
stugge staartveren waar-
mee ze de nodige steun 
vinden (Boomklever uitge-
zonderd; die sjouwt ook 
“gewoon” omlaag); ze be-
zitten korte goed benagel-
de pootjes en hebben het 
vermogen om hout te be-
werken door middel van 
een stevige snavel 
(Boomkruiper uitgezon-
derd; dat is meer een peu-
teraar). De algemenere 
soorten uit ‘t dorp en het 
 (Noordlaarder)bos, 
 
Grote Bonte Specht 
Niet zo groot als de naam doet vermoeden. Het gaat om 
de zwart-wit gevlekte vogel, maar iets groter dan een 
Spreeuw die ons al in januari met korte felle roffels van 
z’n aanwezigheid op de hoogte stelt. Dit roffelen heeft 
geen andere betekenis dan om z’n territorium te marke-
ren. Voedsel zoeken doet-ie ook al snavelkloppend, 
maar dan rustig en onregelmatig tikkend, luisterend 
naar holtes en peuterend aan dood hout op zoek naar 
larven. Deze spechtensoort verschijnt ’s winters ook 
rond voedertafels, waar hij het voorzien heeft op vetbol-
len en pindasnoeren. Er zit ook rood aan dit beest: op 
de kop (alleen mannetje) en onder de staart; jongen 
hebben de hele kruin rood. Kenmerkend zijn de twee 
witte eivormige plekken op de schouders. 
De nestholtes die hij uithakt, vooral in eiken en berken 
worden in april gebruikt voor het grootbrengen van jon-
gen. In de loop van mei laten de jongen zich vaak goed 
horen. Felle roepjes, een beetje zanikend, feller als een 
oudervogel arriveert met een snavel vol rupsen of ander 
lekkers. Volwassen spechten ontdek je ook snel als je 
de roep kent. Die lijkt op een eenmalige felle “tsjieng!” 
die Merels ’s avonds in lange series laten horen. Spech-
ten roepen vaak, de hele dag, maar zeer onregelmatig. 
Spechtenholtes worden graag gebruikt door andere vo-
gel- en zoogdiersoorten zoals Spreeuwen, vleermuizen 
of een andere stamgast, die de entree echter kleiner 
metselt voor eigen gebruik: 
 
Boomklever 
Kleiner, spreeuwgrootte, grijsblauwe rug, lichte buik, 
enigszins rood aangelopen (“isabelkleurig”), pittig sna-

veltje, maskertje over ogen. Kan omhoog en omlaag langs 
stammen klauteren. Geen andere vogel kan dat laatste 
kunstje. Erg korte staart. Zeer luidruchtig. Vanaf de eerste 
vorstvrije dagen luid en helder roepend in liefst dikstammi-
ge omgevingen. Beukenbosranden, tuinen, lanen. Een 
goede plek – bijna altijd prijs – is de laan bij het boerderij-
tje in het Noordlaarderbos, in Appèlbergen nabij de buiten-
school. Als je het geluid eenmaal kent hoor je ‘m op veel 
meer plekken. Heldere aanhoudende fluittonen van een 
zanglijsterachtig kaliber, maar zonder enige variatie. Ook 
heeft hij een geheel eigen roep die je het hele jaar kunt 
horen: een geluid van een op het ijs keilend steentje. Ver-
der felle dunne pieptonen. En (vrij zacht) geklop op hout, 
bij het voedselzoeken. Hij nestelt ook in nestkasten. Is dol 
op zonnepitten. Twee Boomklevers waren de afgelopen 
winters in staat om dagelijks een (mini-)vogelvoedersilo 
met een inhoud van twee handenvol leeg te halen. Niet 
om meteen op te eten. Ze verstopten de buit onmiddellijk 
in de grote eiken langs de weg en hup daar waren ze 
weer, voor nieuwe voorraad. Bij onraad staat ze stokstijf 
tegen de stam, de kop naar opzij; je zou zeggen een soort 
stam-zwam. 
 
Boomkruiper 
Heel bekend denk ik. Het is de algemeenste van de stam-
gasten in onze contreien. Komt overal voor waar bomen 
groeien. Ook in meer open gebieden met bomenrijen. 
Muiskleurig - bruinig en gestreept - tenger vogeltje met 
een dun wat gebogen snaveltje. Sluipt ook als een muis 
met rukjes tegen stammen omhoog, waarbij hij spiraalvor-
mige patronen legt. Bovengekomen duikt hij meestal om-
laag om in een buurboom opnieuw te beginnen. Peutert 
met z’n priemsnaveltje insecten uit houtspleetjes. Nestelt 
in houtspleten en achter loszittende schors. Ook in specia-
le nestkasten. Roepjes ook fel, kort, hoog. Maar dat doen 
er meer, hoewel dit roepje best onderscheidend is na een 
beetje oefening. De zang hoor je pas als het liedje uit is. 
Vreselijk iel en bovendien zeer kort. Daarom wel leuk om 
te weten. Ook of juist bij dit onopvallende vogeltje geldt, 
dat je als je z’n geluiden kent, hem veel sneller ontdekt. 
De afgelopen winter was lang en het lijkt erop dat er veel 
Boomkruipers zijn gesneuveld. 
 
Wie kennis wil maken met al deze en andere geluiden en 
zangetjes…..; als afsluiting van dit tweede Dorpsklanken-
Vogeljaar: 
 

Vogel(geluiden)excursie op zaterdagochtend 1 
mei om zeven uur vanaf het hunebed!  
 
Lopend langs en door het Noordlaarderbos. Kijker hoeft 
niet, maar is wel makkelijk. Als je er echt werk van wilt ma-
ken, natuurlijk een vogelboekje mee en iets om te schrij-
ven. En een thermos koffie! 
 

Wim Woudman 
 



Klusmorgen op de begraaf-
plaats in Noordlaren op  
15 mei 2010  
 

Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer een 
‘klusmorgen’ houden op de begraafplaats in Noordlaren. 
Met een aantal vrijwilligers worden er graven schoonge-
maakt, letters opnieuw geverfd, hekjes geverfd, snoeiwerk 
gedaan, waar nodig kantjes netjes gemaakt en wat nog 
meer nodig is. 
 
Materiaal voor schoonmaken en verven is aanwezig. Doet 
u liever snoeiwerk of kantjes steken, dan graag eigen ma-
teriaal meenemen. Er is geen elektriciteit op de begraaf-
plaats. 
Er is natuurlijk wel koffie/thee met koek voor iedereen. 
We beginnen om 9 uur en gaan tot de middagpauze door. 
U komt toch ook helpen? 
 
Voor meer inlichtingen: 050 5344743 of 0640180742  
Jan en Anneke van Dijk 
E-mailadres: anneke.vandijk@home.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noordlaarderbokaal  2010 
 
Hallo Paardenliefhebbers , 
 
Hier een klein berichtje van de organisatie. 
Dit jaar weer een Noordlaarderbokaal.  
En wel aan de Lageweg 29/27. 
 
We gaan natuurlijk strijden om de felbegeerde bokaal. 
Maar de gezelligheid , sportiviteit en het meedoen staan 
voorop. 
 
Wanneer gaat het gebeuren op  Zaterdag  4 september.  
Als jullie nog leuke ideeën voor deze dag hebben laat het 
ons dan weten. 
 
Kars.kroeze@planet.nl  of Lageweg 29   
9479 TA Noordlaren   
tel: 050-4090630. 
 
Tot het volgende bericht. 
Kars en Ina Kroeze 
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Vogelkijkhut in polders wordt 
vleermuisbunker 
 

Stichting Het Groninger Landschap verbouwt de vogel-
kijkhut in de dijk van de Kropswolderbuitenpolder en de 
Westerbroekstermadepolder tot een vleermuisverblijf. 
Het Zuidlaardermeergebied is een waterrijk en gevari-
eerd landschap en is een prima leefgebied voor diverse 
soorten vleermuizen. De dieren hebben er echter geen 
schuil- of overwinteringsmogelijkheden in de buurt.  
 

Vier jaar geleden is de bunker in de calamiteitenkade van 
de polders aangelegd, speciaal om vogels te kunnen be-
kijken. Maar de bunker is sinds de bouw vaak het mik-
punt van vernielingen en brandstichting geweest. De 
bunker wordt daarom nu afgesloten voor publiek en tot 
vleermuisbunker omgebouwd. Dat betekent dat er extra 
kruipmogelijkheden en muurtjes in het verblijf worden 
gebouwd, met ruwe voegen en holle betonblokken aan 
het plafond zodat de vleermuizen daar gebruik van kun-
nen maken. 

Nadere informatie bij: 

Het Groninger Landschap 
Rogier Verhagen of  Michel van Roon 

senior medewerkers Communicatie 

(050) 313 59 01 

 

Jeugdestafette 
van Het Gronin-
ger Landschap 

Het Groninger Landschap or-
ganiseert dit jaar een jeugdes-
tafette met als thema Grenze-
loos verkennen. 
Deze jeugdestafette bestaat uit zeven verschillende 
activiteiten.  
 

Bij de start krijgen de deelnemers een paspoort met plek 
voor zeven stickers. Bij elke activiteit krijgen de deelne-
mers een sticker van het desbetreffende gebied die ze in 
hun paspoort kunnen plakken. Doet een deelnemer mee 
aan minstens drie van de zeven activiteiten en hebben ze 
daardoor drie stickers in het paspoort dan krijgen ze gra-
tis van Het Groninger Landschap een Optic Wonder. Dit 
is een opklapbare verrekijker met kompas en een spie-
gel. Ideaal om buiten in de natuur te gebruiken. 

De activiteiten vinden plaats bij Bourtange, Dollard, 
Noordkust, Zuidlaardermeer, Ennemaborgh en Zuidelijk 
Westerkwartier. Er geldt een maximum aantal deelne-
mers, wie zich het eerst opgeeft is er als eerst bij! 

Voor meer informatie op www.groningerlandschap.nl 

2
0
1
0
 



Vereniging dorpsbelangen 
Noordlaren 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering op 13 
april 2010 gehouden in dorpshuis de Hoeksteen. 
 
Aanwezig: Bestuur en leden conform de presentielijst 
Afwezig: Met kennisgeving is Mevr. A van Herwerden 
(secretaris) afwezig. 
  
Opening 
De voorzitter, M. Tuik, opent de vergadering en heet 
iedereen welkom. Net als vorig jaar moeten we helaas 
constateren dat het aantal leden aanwezig op deze ver-
gadering met het jaar terugloopt. Het aantal aanwezigen 
telt, inclusief het bestuur, 18 personen. De leden wor-
den door de voorzitter aan de aanwezigen voorgesteld 
en met een klap van de hamer wordt de vergadering 
geopend. 
 
Notulen van de jaarvergadering van 7 april 2009 
Op de notulen van 7 april 2009 worden geen aan- of 
opmerkingen gegeven en worden daardoor met dank 
aan de notulist goedgekeurd. 
 
Jaarverslag secretaris 
Het bestuur licht het jaarverslag toe. Naar aanleiding 
van het bezoek van afgevaardigden van de politieke 
partijen D66 en Gezond Verstand Haren aan het be-
stuur vraagt Mevr. Veldman zich af welke onderwerpen 
daar besproken zijn. 
Dorpsbelangen heeft geen concrete zaken besproken 
maar de partijen op de hoogte gebracht van het destijds 
gemaakte DOP (dorps ontwikkeling plan). Des gewenst 
is een exemplaar meegegeven. 
Naar aanleiding van de uitgesproken zorgen over het 
voortbestaan van OBS de Rieshoek en het afnemende 
aantal kinderen in Noordlaren vraagt dhr. H. Groenen-
dijk of dorpsbelangen ook communiceert richting de ge-
meente met betrekking tot de bewonerssamenstelling in 
Noordlaren. In het verleden hebben alle Noordlaarders 
een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan het dorp-
satelier. Op deze avond is er ook gesproken over o.a. 
nieuwbouw in Noordlaren. Conclusie: er wordt voorlopig 
niet gebouwd in Noordlaren. De woningbouwvereniging 
blijft bij zijn oude traditie; wie boven aan de lijst staat 
krijg de eerste keus. Dorpsbelangen heeft dus weinig 
invloed op de samenstelling van de bevolking, aldus de 
voorzitter. 
OBS de Rieshoek is gereorganiseerd en de zaken lo-
pen weer goed. 
 
Verkiezing nieuw bestuurslid 
Met veel genoegen heeft de vergading ingestemd met 
de benoeming van Maartje Peters als nieuw bestuurslid. 
Welkom. 
 
Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester, Martie Bossewinkel, loopt het ver-
slag door. Een aantal posten vraagt om uitleg. 
Dit jaar staat geen post vermeldt voor de nieuwjaarsre-
ceptie. Deze kosten zijn door de gemeente vergoed 
i.v.m. viering 850 jaar Haren. Verder is de post website 
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 hoger dan voorheen. De website ziet er goed uit doordat 
deze professioneel wordt onderhouden. Hiervoor is een 
vergoeding afgesproken met de webmaster. Door inkom-
sten van adverteerders op de site komen deze gelden ruim-
schoots terug. De post subsidie (onder inkomsten) komt ten 
goede aan de fotowedstrijd, waarover later meer. 
 
Kascontrole 
De kascontrole is uitgevoerd door Mevr. Rozema en Mevr. 
Aalders. 
Alle cijfers zijn bekeken en alles zag er goed uit. Mevr. Aal-
ders meldt nog dat ze het fijn vindt dat opmerkingen van de 
vorige controle meegenomen zijn in het verslag 2010. Een 
opmerking betrof de controle op betalingen. Veel betalingen 
blijken niet binnen te komen. Dit jaar worden de betreffende 
mensen persoonlijk, schriftelijk op de hoogte gebracht van 
het openstaande saldo. 
De kascommissie komt met het verzoek aan de vergadering 
om de penningmeester decharge te verlenen. Onder ap-
plaus wordt decharge verleend. 
 
Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Mevrouw Aalders neemt afscheid als commissielid. 
Mevrouw Bronkhorst kon wegens tijdgebrek dit jaar de kas 
niet controleren en krijgt voor de volgende controle een 
nieuwe kans. Zij wordt bijgestaan door  
Mevrouw A. Ferwerda. De dames Rozema en Aalders wor-
den hartelijk bedankt. 
 
Ingelast onderwerp: fotowedstrijd 
Maartje Peters legt uit wat de wedstrijd inhoudt. 
Inwoners kunnen foto’s maken in vier verschillende catego-
rieën: 

• Welkom in Noordlaren; fotografeer uw eigen voor-
deur 

• Natuurlijk Noordlaren; foto’s van de mooiste groene 
plekjes in en rondom Noordlaren 

• Typisch Noordlaren; fotografeer de karakteristieken 
van Noordlaren 

• Verrassend Noordlaren; fotografeer de minder beken-
de kanten van ons dorp, de verborgen schatten. 

 
Alle ingestuurde foto’s komen op deze website te staan. Na 
1 juni zal een jury iedere foto beoordelen en per categorie 
een winnaar kiezen. De makers van de vier winnende foto’s 
zullen een geldprijs ontvangen (1x 200 euro en 3x 100 eu-
ro), die ze kunnen schenken aan een club, stichting of vere-
niging in ons dorp naar keuze. 
 
Een selectie van de ingestuurde foto’s zal worden geëxpo-
seerd in dorpshuis de Hoeksteen en daarnaast worden er 
vier verschillende ansichtkaarten gedrukt met ook daarop 
een selectie van de ingestuurde foto’s. Voor verdere infor-
matie kunt u terecht op de website of de dorpskrant.  
De hoop wordt uitgesproken dat mensen van een vereni-
ging samen met fotocamera’s op pad gaan om geld te win-
nen voor hun vereniging. 
 
Inspreekmogelijkheid voor verenigingen, stichtingen en 
commissies uit Noordlaren. 
 
Stichting Beheer Sportvelden 
Ditmar Toxopeus verteld dat er een nieuw bestuur is ge-
vormd. Voorzitter van het bestuur is Martinus Tuik 
(Vereniging Dorpsbelangen), penningmeester is Ditmar 



Toxopeus, Wim van der Rijt (OBS de Rieshoek) is se-
cretaris en Gezienus van Iren (IJsvereniging de Honds-
rug) is algemeen bestuurslid. 
De banden met de gemeente zijn wat strakker aange-
knoopt waardoor er meer hulp vanuit die richting komt. 
Het noodgebouw is afgebroken. De skeelerbaan gaat 
weer gebruikt worden door twee omliggende ijsvereni-
gingen. Particulieren maken meer gebruik van het ge-
bouwtje en het grasveld is opnieuw ingezaaid. Subsidie 
is aangevraagd en toegekend voor het herstellen van 
het speeltuintje van het voormalige Klein Duimpje. De 
afsluitkraan voor de watervoorziening naar de begraaf-
plaats is weggehaald, de watervoorziening kan nu nog 
vanuit de school afgesloten worden. 
 
IJsvereniging De Hondsrug 
Willem Bazuin vertelt over het goede verloop van de 
winter. Marathon, ijsbaan en toertocht waren succesvol. 
 
Stichting Festiviteiten Noordlaren 
Willem Bazuin meldt het paasvuur en kondigt de bloe-
menactie aan. 
De gemeente heeft de stichting benaderd over het orga-
niseren van een activiteit m.b.t. Haren 850. De stichting 
wil hier nog over nadenken. 
 
Siertuinvereniging Noordlaren 
Beatrice Poll legt uit dat het doel van de vereniging 
vooral de gezelligheid is en dat ze daarnaast verschil-
lende tuinen bezoeken. Binnenkort viert de vereniging 
zijn lustrum. Het programma hiervoor is nog niet volle-
dig maar hoofdzaak zal zijn dat er iets uit de eigen tuin 
gepresenteerd kan worden. De vereniging heeft de ac-
tuele informatie op de website van Noordlaren gezet. 
Het jaarprogramma zal ook in de dorpskrant worden 
geplaatst. 
 
Vrouwen van Nu 
Mevr. Veldman stelt dat de bijeenkomsten van de Vrou-
wen van Nu goed bezocht worden. De vereniging telt nu 
42 leden. Twee bestuursleden treden af en zijn niet her-
kiesbaar. Nieuwe bestuursleden hebben zich nog niet 
aangemeld. Door een nieuwe taakverdeling kan de ver-
eniging gelukkig doorgaan. Volgend jaar bestaat de ver-
eniging 55 jaar. Een aantal nieuwe leden zou een mooi 
cadeau zijn, stelt zij. 
 
Kaartclub 
Martinus Tuik moet ook voor deze club een terugloop in 
ledenaantal melden. 
De vraag is hoe je nieuwe/jonge mensen kunt betrek-
ken. Een voorstel zou een workshop kunnen zijn. 
 
Rondvraag 
Dhr. Veldman geeft aan dat stichting natuurplatform 
regio Drentsche Aa het plan heeft opgevat van het 
Noordlaarderbos, 50 bunder en omliggende gebieden 
een stiltegebied te maken. De exacte uitwerking hiervan 
is nog niet bekend. Aankomende maandag zal in het 
NIVON huis een informatieavond plaatsvinden. 
Dorpsbelangen zegt toe deze avond aanwezig te zullen 
zijn. 
 
Dhr. Groenendijk vraagt wat de plannen voor het aanko-
mende jaar zullen zijn. 
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 Op dit moment hebben we geen grote lopende zaken. Jaar-
lijks heeft Dorpsbelangen Noordlaren een ontmoeting met 
het college van burgermeester en wethouders van de ge-
meente Haren. Tijdens dit bezoek worden verschillende 
zaken naar voren gebracht. Deze “zaken” moeten dan wel 
kenbaar worden gemaakt aan het bestuur. Dat kan op een 
avond als deze. 
 
Dhr. van Dijk (koster) vraagt wanneer de Lageweg verder 
wordt opgeknapt. Destijds zijn ze halverwege opgehouden. 
Scheuren in zijn woning, tegenover de kerk, worden waar-
schijnlijk veroorzaakt door snelrijdend verkeer over de ver-
keersdrempel. 
Atze Keuning (dorpscoördinator) zal hiervan melding maken 
bij de gemeente. 
 
Mevr. Veldman wijst de vergadering er op dat het vandaag, 
13 april, de Bevrijdingsdag van Noordlaren is. 
 
Na deze feestelijke mededeling waren er geen verdere vra-
gen en heeft de voorzitter de vergadering gesloten. 
 
Na de pauze heeft Anneke van Dijk een boeiend verhaal 
gehouden over het wel en wee van het kerkhof en de be-
graafplaats van vroeger en van heden. 
Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. 
 
 

Plaatsvervangend secretaris Peter Bertram 
 
 
 

 

Oproep vrijwilliger/ster 
 

Wie heeft er zin om op 30 april  

tijdens de viering van  

Koninginnedag 

mee te helpen poffertjes te bakken in  

de poffertjeskraam 

Tussen 10 en 12 uur ’s ochtends 

 

Graag melden bij  

Jaap de Winter:  4095443 

Bert Nannen: 4027027 (’s avonds) 

Oranjecomité  
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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.  

 
 

•  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 



GPS-route en fototoertoch-
ten door 850 jaar Haren 
 
Op verzoek van de Stuurgroep 850 jaar Thuis in Ha-
ren zijn drie bijzondere tochten ontwikkeld die door 
het jarige Haren voeren. Er is een route uitgezet die 
met behulp van een gps kan worden gevolgd. En er 
zijn twee fototoertochten gemaakt, eentje voor fiet-
sers en eentje voor scootmobielers. Routebeschrij-
vingen zijn gratis verkrijgbaar bij de startpunten. 
 
Met behulp van een gps-ontvanger en een boekje waar-
in de 27 navigatiepunten zijn opgenomen, kunnen de 
navigatiepunten gezocht worden. Door de coördinaten 
van de navigatiepunten in te voeren in de gps-
ontvanger is de deelnemer in staat de route te volgen. 
De navigatiepunten zijn alle gemarkeerd door speciale 
bordjes. De gps-route is ongeveer 32 km. lang en deze 
start bij Café-restaurant Astoria aan de Rijksstraatweg 
200 in Haren. 
Voor deze tocht zijn gps-ontvangers beschikbaar ge-
steld die tegen een borgsom bij het startpunt in bruik-
leen gegeven worden. Vanzelfsprekend kunnen ook 
eigen gps-ontvangers gebruikt worden. In het route-
boekje staat ook een korte uitleg over het gebruik van 
de gps. 
 
VOOR FIETS EN SCOOTMOBIEL 
Voor de fiets- en scootmobielroute zijn er het afgelopen 
jaar honderden foto´s in de gemeente Haren gemaakt. 
De foto´s zijn in een boekje samengebracht en vormen 
samen een route die gefietst kan worden. Volg de rich-
ting waarnaar de foto is gemaakt en u maakt een mooie 
tocht door de gemeente Haren. De fotofietstocht is on-
geveer 32 km. lang met als startpunt horecazaak Inter-
mezzo op het Raadhuisplein in Haren (Rijksstraatweg 
152). 
Speciaal voor de groep scootmobielers is er een wat 
kortere route ontwikkeld vanwege de beperkte actieradi-
us van een scootmobiel. Met deze tocht komt de organi-
satie tegemoet aan de wens van veel scootmobielers. 

Overal in Haren zijn bordjes geplaatst met coördinaten 

die verwijzen naar navigatiepunten van de GPS-route.  
 
 Veel fietstochten zijn ongeschikt voor scootmobielers 
omdat de accu van de scootmobiel onvoldoende capa-
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citeit heeft voor een lange tocht. De tocht voor de scoot-
mobielers start ook vanaf Intermezzo en is ongeveer 12 
km. lang. 
 
De gps- en fototoertochten kunnen het hele jaar door op 
ieder gewenst tijdstip gereden worden. De tochten zijn op 
verzoek van de stuurgroep Haren 850 ontwikkeld en uitge-
geven door Jan Derk Sluurman van 
 www.exstress.nl. 
 
GRATIS DEELNAME EN TERRE DES HOMMES 
De deelname aan en de routebeschrijving van deze foto-
toertochten zijn gratis, maar een bijdrage voor het goede 
doel van Haren 850 wordt erg op prijs gesteld. Haren 850 
heeft besloten een deel van de opbrengst van de talrijke 
evenementen beschikbaar te stellen aan Terre des Hom-
mes. Het project betreft de uitbreiding van een bijzondere 
school in Goa in West-India. Het Harense geld komt recht-
streeks ten goede aan de lokale partnerorganisatie van 
Terre des Hommes in dat deel van India. De gemeente 
Haren ondersteunt dit initiatief van harte. Bij Astoria en bij 
Intermezzo staat een collectebus en is schriftelijke infor-
matie over het Terre des Hommes-project te verkrijgen. 
 

Marijk Uri, Stuurgroep Haren 850 

 
 

Klassieke muziek in de kerk 
van Noordlaren  
 
Op zondag 2 mei aanstaande zal door het ANTONIN 
QUINTET een klassiek programma ten gehore worden 
gebracht in de Bartholomeüskerk te Noordlaren. Het kwin-
tet bestaat uit fluit, klarinet, hobo, fagot en hoorn. Sinds de 
tijd van Antonin Reicha (vandaar de naam) is dit een stan-
daardcombinatie waarvoor veel muziek is geschreven. 
U kunt luisteren naar muziekstukken in diverse stijlen. De-
len uit een kwintet van Reicha,  Mozarts ouverture “Die 
Zauberflöte” in een fraaie bewerking, werken van Debus-
sy, Onslow en Brugk. Deze laatste schreef in 1956 zijn 
Serenade, een zeer toegankelijk stuk met grappige ele-
menten zowel qua ritme als melodie/thema.  
Een bijzonderheid is het gastoptreden van Iulian Vecliuc, 
hobostudent aan het prins Claus Conservatorium. Hij 
hoopt dit jaar zijn bachelorstudie af te ronden in Groningen 
bij Frank Mulder. Hij speelt een solostuk van Antal Dorati. 
De musici van het kwintet zijn allen professioneel, afgestu-
deerd aan conservatoria en ervaren in orkest- en ensem-
blespel. Naast het spelen in dit kwintet zijn zij actief in di-
verse orkesten en ook als docent verbonden aan verschil-
lende muziekscholen.   
Het concert begint om 15.00 uur en het duurt inclusief 
pauze ongeveer anderhalf uur. Na het concert is er gele-
genheid na te praten met de musici.  
 
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. 
 
Heeft U belangstelling voor kwintetmuziek, maar bent u 
niet in de gelegenheid het concert te bezoeken, dan kunt u 
contact opnemen via www.antoniquintet.nl. Flyers zijn tij-
dens het concert beschikbaar of worden op verzoek toe-
gezonden. 

Jan Boland 



Pasen 2010 
 

Het weer was goed, de stemming zat er weer goed in. 
Het Noordlaarder paasvuur was dit jaar voor velen, ook 
van buiten Noordlaren, een terugkomende attractie. 
Tot drie keer toe kon er hout aangeleverd worden, wat 
totaal weer resulteerde tot een geweldige paasbult.  
Groep 8 van de Rieshoek mocht het paasvuur ontste-
ken om even over half acht. Het hele eind lopen met de 
fakkel vanaf de bosrand was voor menig kind een zware 
opgave. De fakkel was zwaar en kon nauwelijks over-
eind gehouden worden. Kleine vuren ontstonden op het 

land waar nog wat stro lag. 
Grote kinderen doofden 
deze paasvuurtjes ijlings. 
En dan het aansteken van 
de paasbult geeft altijd veel 
'oh's en ah's' van de om-
standers. 
Tot laat in de avond kon 
men genieten van het heer-
lijke warme vuur, de warme 
chocolade en glühwein. Het 
was weer heel gezellig. 
 
Net als andere jaren kon-
den wij ook dit jaar weer 
terugvallen op veel men-
sen, die hand en spandien-
sten voor ons verrichtten. 
Johan Kielman, weer de 
grote opruimer met behulp 
van een paar vrienden en 
broer, heeft zelfs de milieu-
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 politie weten te overtuigen van het nut van het opruimen. 
Deze politie houdt natuurlijk de zogenaamde illegale stoke-
rijtjes in de gaten, maar kon ons Noordlaarders hierop niet 
aanspreken. 
Dank aan de familie Hoenderken voor het in bruikleen ge-
ven van hun land en aan Gerrie Kok die de paasbult tot een 

pracht afgerond exemplaar wist te maken.  
Kortom, dank aan alle sponsoren en vrijwilligers voor jullie 
inbreng! 
 
Wij hopen volgend jaar weer met elkaar een geweldig paas-
vuur te kunnen organiseren, alleen met uw hulp en steun, 
Noordlaarders, kunnen wij als feestcommissie SFN zoiets 
moois voor elkaar maken. 
 
Allen hartelijk dank! 
 
Noteer vast in uw agenda:  
Eerstvolgend paasvuur: zondag of maandag 24 of 25 april 
2011. 



De lezerspen 
door:   
 

Kris Miedema 
 
Aafke vroeg me de pen 
van haar over te nemen, 
ik had haar ooit ge-
vraagd voor het kleuter-
schoolbestuur, dus.. bij 
deze.  

 
Toen we hier kwamen wonen in 1975 was het een aan-
gename verrassing toen we ontdekten dat er niet alleen 
een  school stond aan de Zuidlaarderweg maar ook, 
verborgen achter de nieuwbouw van de Noorderstraat, 
een splinternieuwe kleuterschool. Dat deze school in de 
eerste helft van de jaren zeventig daar is gekomen is 
een bijzonder verhaal dat beter verteld kan worden door 
één van de dorpsgenoten die daar direct bij betrokken is  
geweest. Dat de school ook weer uit het dorp is verdwe-
nen hebben we te danken aan de invoering van de ba-
sisvorming. Daarover wil ik het nu niet hebben. Er zijn 
vele herinneringen over de vijfendertig jaar dat wij hier 
nu wonen. Eén gebeurtenis, uit 1977, pik ik er uit voor 
deze rubriek. 
 
We hadden op zondag een speurtocht uitgezet in het 
bos voor het feestje van Michiel’s achtste verjaardag op 
woensdag. Tijdens die voorbereidingen zagen we in 
onze fantasie de kudde feestgangers al door het bos 
struinen. Het is er die week niet van gekomen. De in-
gangen naar het bos waren met roadblocks afgesloten 
en door militairen bewaakt. Op maandag 23 mei werd  
in de loop van de ochtend duidelijk dat er voor de twee-
de keer in Nederland een trein was gekaapt en die 
stond op een spoorlijn bij het Drentse De Punt. Ik hoor-
de het op mijn werk en het duurde even  voor het echt 
doordrong, die trein stond achter het Noordlaarderbos. 
Er was ook een school bezet.  
 
Er waren al geruchten dat het de school in Glimmen zou 
zijn, onze kinderen waren daar die morgen voor gym-
nastiek. Het was een school in Bovensmilde.  Het bos 
en de toegangswegen werden 24 uur bewaakt en de 
soldaten werden om de twaalf uur afgelost. De eerste 
week stond er s’morgens en s’avonds een colonne 
pantserwagens bij ons voor de deur op de Zuidlaarder-
weg. De speurtocht ging niet door maar Michiel heeft op 
zijn verjaardag wel in een echte pantserwagen gezeten. 
De spoorwegovergang in Glimmen was gesloten voor 
alle verkeer, alleen de Gadobus mocht er langs. Vanuit 
de bus kon je de trein zien staan in de verte. Daar zag 
je ook een batterij camera’s van de wereldpers, die zich 
had verzameld in het café bij de overgang. Het heeft 
bijna drie weken geduurd. Iedereen voelde die weken 
de spanning, de trein stond hooguit twee kilometer van 
het dorp achter het bos.  
 
Er waren mensen gegijzeld en je wist dat er bij de vori-
ge kaping ook iemand was geëxecuteerd. Via de media 
kwamen er, zoals altijd bij dit soort calamiteiten, feiten 
en geruchten op ons af, maar omdat het in onze achter-
tuin gebeurde was de beleving veel intenser. Af en toe 

werd er vanuit de trein geschoten en om de onderhande-
lingen met de regering extra druk te geven hadden de ka-
pers op een dag een geboeide man in een deuropening 
gezet. Gelukkig geen executie. De spanning liep op en je 
voelde dat het niet lang meer door kon gaan. Op de twin-
tigste dag, zaterdag bij zonsopgang, werden we gewekt 
door een onbeschrijfelijke herrie. We wisten meteen hoe 
laat het was. Het enorme gegier van straalvliegtuigen werd 
nog versterkt door een bulderend lawaai  van naverbran-
ders dat niet alleen was te horen maar ook te voelen, dat 
was zeer intimiderend. Door de ochtendnevel hebben we 
geen vliegtuig gezien, wel een aantal buren in nachtkle-
ding. We snappen nu nog steeds niet dat onze kinderen 
niet wakker zijn geworden. Toen de vliegtuigen weg waren 
hoorden we minutenlang zonder onderbreking  het geratel 
van vuurwapens. Toen ook dat was gestopt heeft het heel 
lang geduurd voordat er op de radio informatie werd gege-
ven over wat er  was gebeurd. Het werd ons pas echt dui-
delijk toen de beelden van de trein op het journaal ver-
schenen.  
 
s’Middags konden we eindelijk weer eens met de honden 

ons rondje bos doen. De trein was verdwenen, we zagen 

nog wel de zandzakken bij de afslag van het oefenterrein 

van de golfbaan, verder wees niets meer op wat er was 

gebeurd. Op het kruispunt van de Westerseweg en de Pol-

selaan vroegen een paar fietsers, toeristen uit het Westen, 

ons de weg. Zij hadden geen flauw idee dat hier de trein 

had gestaan. Op maandag verscheen er in enkele natio-

nale en internationale kranten een foto van twee blonde 

jongetjes met in hun handen lege patroonhulzen. Die had-

den ze gevonden bij de Drentse A.  Er liggen bij ons nog 

een paar in een laatje. 

 

Noordlaarder Nieuws, april ’10                                15 

De trein bij Yde de Punt 

NBvP  Vrouwen van Nu 
Afdeling Noordlaren. 
 

Laatste deel van ons verenigingsseizoen 2009-2010: 
 

• 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  



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 : 
 

• 7 juni 

• 30 aug. 

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 

• 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 

mei v.m. plaats voorganger Bijz. n.m. plaats voorganger Bijz. 

2-5 10.00 Trefpunt Ds. 

J.Ridderbos 

doopdienst         

9-5 10.00 Bartolomeus Ds. A.C 

Troost 

          

13-5 10.00 Bartolomeus Ds. M Schut Hemelvaart         

16-5 10.00 Trefpunt Dhr. L Le 

Pair 

cantorij 19.00 Bartolomeus Ds. J Hom-

mes 

Groninger 

dienst 

23-5 10.00 Trefpunt Ds. K Dijk Pinksteren         

30-5 10.00 Trefpunt Ds.E de Vries           

Juni v.m. plaats voorganger Bijz. 

6-6 10.00 Trefpunt Ds. R. Fortuin HA   cantorij 

13-6 10.00 Bartolomeus Ds.F. Karelse   

20-6 10.00 Trefpunt Ds.J. Hommes   

27-6 10.00 Trefpunt Mw. Ds R.Scheltens 
  

Correcties van Lucas Hoe-
derken, n.a.v het vorige in-
terview:  
 

Zijn vrouw was “een wichie De Vries”. 
Jager had een kruidenierswinkel, evenals 
Albert Timmer.  
Het is Lenze de Vries i.p.v. Menno.  
En slager Kroes woonde náást Wieland. 
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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). 

 
 
 
 

Dorpskerk in april op 
jubileumpostzegel Haren 850 
 

Heden is de vierde jubileumpostzegel in het kader van 
de viering van het 850-jarig bestaan van Haren uitge-
bracht. De postzegel van april heeft de Harener dorps-
kerk tot onderwerp. Het eerste velletje van de nieuwe 
serie van tien zegels is verkocht aan ds. R.P. Ooster-
dijk, pastor van deze Dorpskerk. Dat gebeurde in de 
winkel van Boomker Boeken + aan de Rijksstraatweg. 
De foto op de zegel is gemaakt door Jan Buwalda. Het 
ontwerp van de zegel is van Jeannette Ensing. 

Bijna iedere maand zal er een unieke postzegel ver-
schijnen met een Harense afbeelding. De maandelijkse 
oplage is beperkt tot 200 velletjes à 10 zegels. De ze-
gels die natuurlijk ook als frankeerzegels gebruikt kun-
nen worden, zijn te koop bij de boekhandels Bruna en 
Boomker Boeken + in Haren. De zegels behouden hun 
waarde. 

Vanaf heden zijn de zegels voor het publiek te koop. 

Een velletje van 10 zegels à 44 cent kost € 5,-. De 

'winst' is bestemd voor het Terre des Hommes-doel dat 
in het kader van 850 jaar Thuis in Haren is geadop-
teerd. Het betreft de uitbreiding van een school in Goa 
in West-India. Voor meer informatie over dit project ver-
wijzen wij u graag door naar de site van Haren 850: 
http://www.haren850.nl/haren_d1.html. Op de site 
www.haren850.nl is ook andere informatie over de post-
zegels, de Stater en tal van andere activiteiten in het 

kader van Haren 850 jaar te vinden. 

Hein Bekenkamp 

Ds. R.P. Oosterdijk (links) koopt het eerste velletje Ha-

rener jubileumzegels van april van boekhandelaar Mari-

us van der Pas van Boomker Boeken. 
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65 JAAR GELEDEN WERD  
HAREN BEVRIJD. 
 
Op 14 april 1945 is Haren door de Canadezen be-
vrijd. De driekleur in top na vijf lange bezettingsja-
ren. De Hareners vierden uitbundig feest. 

Op vrijdag 16 april jl. herdacht Haren die bevrijdingsdag, 
65 jaar geleden, op een bijzondere manier. In de Ont-
moetingskerk aan de Sterremuurweg in Haren kreeg de 
nieuw verworven vrijheid een speciale invulling.  
 
Verschillende sprekers haalden op hun geheel eigen 
manier herinneringen op aan die aprildagen in 1945. 
Zoals Harener Otto Jansen en oud-Noordlaarder Jan 
Siebo Uffen. Daar hoorden foto- en filmbeelden en mu-
ziek bij. De Chr. Muziekvereniging Oranje Nassau heeft 
gedurende de gehele avond feestelijke optredens ver-
zorgd. Pianist Diederik Idema en zangeres José Zwerink 
omlijsten de verschillende optredens met passende mu-
ziek en liedjes. 
Bijzondere spreker was die avond emeritus hoogleraar 
godsdienst- en pastoraal psychologie Rein Nauta uit 
Eelde. Hij heeft de bevrijding, de vrijheid in een bijzon-
der daglicht gesteld. 
In 1945 beleefden niet alle Hareners de bevrijding. Van 
hen overleefden er 66 de oorlog niet. Zij sneuvelden, 
werden weggevoerd, doodgeschoten, vermoord. Over 
die Hareners verschijnt dezer dagen een boek van de 
auteur Wil Legemaat.  
 

 

Hein Bekenkamp 

Een tank van het Canadese Fort Garry Horse-regiment 

rolt Haren binnen op 14 april 1945. 
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Gaan… 

 
1. Wil je je even voorstellen? 
Wij zijn Henk Pronk en Froukje Pit en zijn vanaf 1 december 
vanuit de Groningse binnenstad verhuisd naar de Vogel-
zangsteeg 14 in Noordlaren: van een bovenwoning inclusief 
klein balkonnetje, weliswaar met zicht op de Martinitoren, 
naar een huis met een grote tuin in de ‘provincie’.  
 
2. Wat was jullie belangrijkste reden om naar Noordla-
ren te verhuizen? 
Op zich hadden we het prima naar de zin in de stad; het 
werk was dichtbij, de winkels, de kroegen, het theater, de 
bioscoop op loop afstand. Aan de andere kant steeds meer 
last van dronkaards en zwervers in de portiek, parkeerpro-
blemen aan de diepenring en vooral een gebrek aan een 
plekje buiten, wanneer de zon zich liet zien. Daarom gingen 
we op zoek naar een huis met wat meer ruimte en een tuin 
op fietsafstand van de stad. Via via kwamen we in Noordla-
ren terecht. 
 
3. Wat zijn de eerste indrukken?  
We hebben het hier tot nu toe erg naar onze zin en genie-
ten van het huis, de ruimte en de rust van het platteland. 
 
4. Hebben jullie al een favoriete plek in Noordlaren? 
We zijn zo vlak na de verhuizing nog druk bezig in en om 
het huis en werken beide fulltime.  Henk werkt bij NDC Me-
diagroep beter bekend als de uitgever van het Dagblad van 
het Noorden, en Froukje werkt in het UMCG, dus echt veel 
tijd om de omgeving te verkennen hebben we nog niet ge-
had. Desondanks wel al regelmatig het gezellige eetcafé in 
het dorp bezocht, groente en fruit gehaald op zaterdag bij 
de kweker, natuurlijk geschaatst en lid geworden van de 
ijsvereniging en onlangs de takken uit de tuin gedropt bij de 
paasbult in het dorp, met dank aan een hele vriendelijke 
buurman! 
 
Verder verheugen we ons ontzettend op de voor ons eerste 
lente en zomer in Noordlaren. Joggen in het bos naast de 
deur, fietsen in de omgeving en vooral veel barbecueën met 
vrienden en familie in de tuin, zijn onze goede voornemens 
voor de komende tijd. Ach, onze eerste winter in Noordlaren 
was eigenlijk ook fantastisch! De sneeuwpop in de tuin 
heeft ons weken aangestaard terwijl we naar de vogels ke-
ken die af en aan vlogen om wat zaadjes en pinda’s te be-
machtigen.  
 
Kortom, we hebben Noordlaren omarmd en hopen er nog 
lang met veel plezier te wonen!  

Komen… 
 
1. Wil je je even voorstellen? 
Wij zijn Annelies Hulsman en Agniete van Everdingen en 
wonen sinds afgelopen winter aan de Boenderstraat 2. 
 
2. Wat doe je (doen jullie) in het dagelijks leven? 
Annelies werkt als manager bij Visio in Echten, een in-
stelling voor mensen die zowel verstandelijk als visueel 
gehandicapt zijn en Agniete werkt als werkcoach bij 
werkplein baanzicht in Assen.   
 
3. Sinds wanneer wonen jullie in Noordlaren? 
Op de dag dat het in december 2009 enorm begon te 
sneeuwen zijn wij verhuisd van de stad Groningen naar 
Noordlaren. We hebben de afgelopen periode dus al vol-
op kunnen genieten van de winterse omgeving hier, met 
prachtige ongerepte sneeuw 's ochtends vroeg in het 
Noordlaarderbos en schaatsen op de ijsbaan en het 
Zuidlaardermeer. En nu het écht lente begint te worden, 
is het tijd om te ontdekken wat er allemaal in onze tuin 
groeit en bloeit. Agniete heeft geleerd hoe ze fruitbomen 
kan snoeien. Annelies leeft zich uit in de moestuin, wat 
helemaal nieuw is voor haar en ze kijkt de plantjes bijna 
omhoog!  
 
4. Hebben jullie al een favoriete plek in Noordlaren? 
Een echt favoriete plek hebben we nog niet in Noordla-
ren, maar onze tuin maakt wel een goede kans... 
 
5. Wat was jullie belangrijkste reden om naar Noordla-

ren te verhuizen? En wat zijn de eerste indrukken? 
We wilden graag wat dichter bij de natuur leven en heb-
ben het gevoel dat we dat nu ook meer doen. We horen 
uilen krassen, zien sterrenhemels en vogels die we nooit 
eerder opmerkten. We vinden het heerlijk dat we zomaar 
vanuit huis mooie wandelingen kunnen maken en regel-
matig reeën zien. Dus de natuur en de omgeving was 
voor ons een belangrijke reden om naar Noordlaren te 
verhuizen. Bovendien ligt het vlakbij de stad Groningen, 
waar we ook zeer aan verknocht zijn. Verder merken we 
dat de contacten met dorpsgenoten open en spontaan 
zijn. Als twee vrouwen voelen we ons hier dan ook zeer 
welkom.  
 
6. Wil je verder nog iets kwijt? 
We hebben nog een leuk nieuwtje: in de zomer verwach-
ten we gezinsuitbreiding!  
  

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 en Vogelzangsteeg 14.  


