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Op grafstenen van het kerkhof van Noordlaren kom je meer-
malen de naam Vos tegen. 
 
Nu wonen drie nieuwe generaties Vos in het huis naast de 
palingrokerij, aan het eind van de Osdijk:  
grootvader Klaas met zijn vrouw Marie en hun zoon Arie, 
zoon Mans met zijn vrouw Albertha en de kleinkinderen  
Martin en Merel.  
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Koninginnedag 2010 
 

Na een lange koude winter en een even koud voorjaar volgde een zonnige 
Koninginnedag. Koninginnedag valt altijd in een vakantieperiode waarbij 
veel dorpsgenoten onze streek verlaten maar desondanks was er een en-
thousiaste opkomst.  
 

Traditioneel wordt Koninginnedag ingeluid met het draaiorgel door het dorp, het 
springkussen wordt opgebouwd, de poffertjeskraam geïnstalleerd en de vrij-
marktverkopers installeren zich op de beste plek. Het café opent de deuren en 
ontvangt gasten zowel binnen alsmede buiten op het terras, het dorp is klaar om 
Koninginnedag te vieren.  
 

Nadat het volkslied uitbundig wordt gezongen wordt de vlag gehesen door Gine 
en Jan Docter, zij waren dit jaar de oranje-eregasten. Hierna worden de ballon-
nen opgelaten, en nu maar hopen dat er kaartjes teruggestuurd worden door de 
vinders. Immers, jaarlijks is er weer een mooie prijs beschikbaar voor de ballon 
die de grootste afstand heeft afgelegd. Voor diegene die het kaartje via een vin-
der hebben ontvangen, verzoeken we dit te melden bij de mensen van de oranje-
commissie.   

Dit jaar was ringsteken op de fiets spectaculair, het speelde zich af op de kerk-
straat in de zuid-noord richting, voor diegene die dachten zonder trappen een 
goede score te halen, kwamen bedrogen uit want de helling van de Hondsrug 
veroorzaakte voldoende snelheid om er een spannend spel van te maken. De 
juiste oog-hand coördinatie zorgt voor de hoogste score. De burgemeester reikte 
ook dit jaar weer de prijzen uit.  

Rond de klok van 12 werd de markt gesloten en konden we terugkijken op een 
mooie Koninginnedag en een mooi evenement in het dorp. Deze dag is mede 
mogelijk gemaakt door alle sponsoren uit het dorp, sponsoren bedankt voor jullie 
bijdrage!  

 
Iedereen bedankt namens de Oranje-

commissie Noordlaren. 
 



Foto-impressie van  
                    Koninginnedag 2010 
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Klazen en Mansen, Mansen en Klazen Vos.  
Een van hen, Mans Vos van de palingrokerij: “Een eeu-
wenoude familietraditie.” 
En jij hebt  je zoon Martin genoemd. Dat zal je wel kwa-
lijk zijn genomen. 
“Juist niet! Mijn vader vond het zelfs een heel goeie 
keus. Je kunt wel zeggen: ‘Kijk, dit is weer een Klaas of 
Mans.’ Maar zo is het niet. Iedere Klaas en iedere Mans 
is toch uniek.” 
Een filosofische binnenkomer voor een gesprek, dat 
verder voornamelijk als onderwerp de paling zal heb-
ben. Maar eerst nog even iets over de geschiedenis van 
de familie Vos.  
Mans: “Onze familie komt oorspronkelijk uit Harkstede. 
In de tijd van Napoleon woonde daar een zekere Klaas-
sen op de Vossenberg. Toen iedereen een achternaam 
moest hebben, werd het voor deze man: Vos. Een tak 
van die familie Vos is later hier heen gekomen.” 
Per binnenschip, zo wordt er verteld. 
“Nee, zo is het niet helemaal. Mijn betovergrootvader 
Mans Vos woonde rond 1900 in Haren, waar hij beheer-
der van de eendenkooi was. Een van zijn zoons, Klaas, 
kwam naar Noordlaren. Hij woonde in de watermolen 
achter in de polder en werd molenaar. Maar hij was ook 
vogelvanger, jager, visser, rietsnijder. Leven van de wat 
de natuur biedt, dat is de rode draad in de familie. In 
1916 brandde de molen af en de familie verhuisde naar 
de Koolweg. Een van de zoons, mijn gootvader Mans, 
kwam toen met zijn vrouw Fennie in een woonbootje 
naar de plek, waar wij nu nog wonen. Want dit is de uit-
gang van het Zuidlaarder Meer. Als je hier fuiken zet, 
zwemt de paling er zo in. Toen er kinderen kwamen 
werd het bootje te klein en werd er op deze plek een 
boerderijtje gebouwd. Mijn opa was dus boer, maar 
daarnaast ook jager en visser. Op een gegeven mo-
ment is de boerderij door hooibroei opgebrand. De oud-
ste zoon had al een boerderij in het dorp. De andere 
zoon, mijn vader Klaas, had geen lol in het melken van 
koeien. Hij is met vissen doorgegaan en dat bedrijf heb 
ik voortgezet.  Wij wonen nu in de ene helft van dit huis, 
mijn ouders samen met Arie in de andere helft.” 
Liggen er veel Vossen op het kerkhof van Noordlaren?  
“Nogal. Mijn overgrootouders Klaas en Jacoba en de 
moeder van Klaas en oom Ep enne - ” 
“Toch wel een apart idee dat zo veel leden van de fami-
lie Vos - - .  
Mans schiet in de lach: “Tja! Apart idee dat de hele fa-
milie Vos op het kerkhof ligt!”  
 
En toen zei het opnameapparaat: THE END. M.a.w.: ik 
hou ermee op! Gezegend de onverstoorbare Mans Vos, 
die instemt met een nieuwe afspraak: “Er valt nog wel 
een gaatje te vinden.” Waarschijnlijk tekent deze rustige 
en vriendelijke houding zijn karakter beter dan woorden 
kunnen doen. 
Een week later: De familie Vos is een grote familie, heb-
ben jullie veel contact met elkaar? 
“Er komen hier wel mensen voor paling, die blijken dan 
familie te zijn. Laatst nog. Er kwam iemand naar me toe: 
‘Ik wil jou een hand geven.’ ‘Mag wel,’zei ik. Bleken we 
volle neven te zijn! Nee, mijn contacten met familieleden 
beperken zich voornamelijk tot mijn ouders, mijn broer 
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Arie, Klaas en Hennie bij het haventje. Vroeger kwam ik 
veel bij oom Ep en tante Truida, wij gaan nu nog vaak naar 
tante Truida. De familie zegt me verder niet zoveel.”  
 
Algemene wetenswaardigheden over de levensloop van 
de paling,  
De familie mag Mans dan niet veel zeggen, de paling des te 
meer. Wat wil je, hij is ermee opgegroeid. Het wordt een 
lang en gedetailleerd verhaal, daarom in het kort eerst wat 
algemene wetenswaardigheden over de levensloop van de 
paling.  
1.Het duurt zo’n 8 jaar, voordat een paling geslachtsrijp is.  
2. In de herfst komen de geslachtsrijpe palingen uit heel 
Drenthe naar het Zuidlaarder Meer.  
3. Vandaar zwemmen ze naar Groningen en via het Eems-
kanaal of het Reitdiep naar de Waddenzee. 
4. Om het meer te verlaten moeten ze langs de enige uit-
gang, vlak naast de woning van Vos. Mans zet daar dus zijn 
fuiken. 
7. Vanuit de Waddenzee ondernemen de palingen de lange 
reis naar de Sargasso-zee bij Mexico. Daar schieten ze kuit, 
oftewel: paaien ze af. Na gedane arbeid gaan ze dood.  
8. De jonge palinkjes, glasaaltjes geheten, zijn niet groter 
dan een speldenknopje. Ze gaan terug naar Europa, om 
daar in zoet water uit te groeien tot een volwassen paling.  
9. Tijdens de terugtocht, die zo’n 2 jaar duurt, worden ze 
zo’n 7 cm lang. Ze zwemmen nauwelijks. Ze laten zich ge-
makzuchtig meedrijven op de oceaanstroom.  
10. Aan het eind van de reis bepalen lokstromen - rivier-
monden waar zoet water zich mengt met zout zeewater - 
hun richting. De paling ruikt het zoete water al vanaf 40 km. 
Ook in het Zuidlaarder Meer komen zo ieder jaar glasaaltjes 
terug, om daar weer uit te groeien tot geslachtsrijpe paling, 
schieraal genoemd. 
 
De raadselachtige kanten van de paling 
 
“De paling is een mysterieuze vissoort,” bepeinst Mans. 
“Heel wat biologen doen er onderzoek naar, maar ze weten 
nog steeds niet hoe hij precies in elkaar zit. Als je twee vis-
sen in een bak doet, weet je zeker dat ze gaan paaien. De 
paling niet. Waarom niet???  
In kwekerijen is dat wel eens gelukt. Maar na 2 dagen wa-
ren die glasaaltjes dood. Waarom??? Ook weten ze nog 
steeds niet of de paling een mannetje of een vrouwtje is. Je 
kunt hem open snijden, ontleden en dan is het nog niet te 
zeggen.  
Ze denken te weten dat de paling naar de Sargasso-zee 
gaat. Maar het is niet voor 100 % zeker. En hoe weet de 
paling waar hij precies langs moet? Blijkbaar hebben ze 
ergens een soort kompas. Ze hebben proeven gedaan met 
een glazen buis. De opening richting het oosten, de dichte 
bodem richting het westen. De paling bleef waar hij was. Ze 
draaien de hele boel om - en de paling gaat zwemmen. 
Waarom??? Heel onduidelijk. 
De paling is gevoelig voor warmte, pas bij een graad of 12 
komt hij tot activiteit. Hoe warmer hoe beter. De paling loopt 
in de vooravond, bij half donker. Een broeierig atmosfeertje,  
een beetje onweer in de lucht - - -.” 
Een romantisch avondje. 
Die omschrijving vindt Mans geen reactie waard, hij gaat 
rustig verder: “dan vang je goed. Want op zo’n avond 
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zwemmen ze als dollen 
over het meer. Alleen 
niet bij volle maan, dan 
is het te licht voor de 
paling. Te helder. 
Waarom???” 
 
De kant van de visser 
 
Behalve met de fuik, 
vist Mans op het meer. 
Hoe weet hij waar hij 
moet zijn voor paling? 
“Ik weet dat de paling 
kuit van de voorn heer-
lijk vindt, daar komt hij 
op af. Ik weet ook dat 
de voorn in het voor-
jaar kuit schiet in het 

riet. Na het voorjaar trekt de paling naar het diepere 
water gaat en dus ga ik daar dan ook heen. De gevan-
gen palingen worden eerst in een bak gedaan, die in 
verbinding staat met het buitenwater. Daarna worden ze 
gesorteerd, vette paling is voor de rook, de dikkere voor 
bakpaling en de magere is om te stoven. In Nederland 
wordt eigenlijk alleen maar rookpaling gegeten, de rest 
gaat naar België.” 
Hoe dood je de paling? 
“Door een stroomstoot, of door ze in de diepvries te zet-
ten. De mooiste dood vind ik de diepvries. Want des te 
lager de temperatuur, des te trager de hartslag. Een-
maal beneden het nulpunt stopt het hart, de paling 
merkt dan nergens meer iets van. Je wilt een dier niet 
extra laten lijden, zo is het toch wel. Als hij dood is, 
wordt de paling ontslijmd, ingewanden er uit, twee keer 
spoelen en ten slotte worden ze anderhalf uur gerookt 
in de rokerij. Voor het vuur gebruik ik eiken -beuken -en 
wilgenhout. Wij roken ze vrij droog, dat kost gewicht 
maar het is veel en veel lekkerder! Ja, het is intensief 
werk, ze gaan stuk voor stuk door mijn handen. Daarom 
is goede gerookte paling ook behoorlijk duur. ” 
Waar en aan wie verkoop je de paling. 
“Er is duidelijk een markt voor verkoop aan huis. Met 
mooi weer komen hier veel fietsers langs. Dan is het 
vaak druk, in de zomer rook ik soms wel twee keer per 
dag. Op andere dagen loopt het niet storm. Verder lever 
ik aan restaurants, zoals Het Oude Veerhuis in Noordla-
ren en de Vlindertuin in Zuidlaren. De Vlindertuin wil 
dagverse paling, dat is dan ook een restaurant met een 
Michelinster hè! De kok komt ze zelf halen: ‘Hoe oud is 
de paling?’ ‘Die heb ik vanmorgen schoongemaakt.’ 
Dan pakt hij een handvol zout en gooit dat op de paling. 
‘Je hebt gelijk!’ Want als de paling dan spiertrekkingen 
vertoont, is hij vers.  
 
Achteruitgang van de palingstand 
 
Mans Vos ondervindt steeds meer problemen bij de vis-
vangst. Hij vindt het prima dat zijn kinderen Martin en 
Merel hem niet zullen opvolgen in het bedrijf, maar alle-
bei gaan studeren.  
Mans: “Probleem nummer een: De verbinding met de 
Waddenzee. Vroeger stond die in open verbinding met 
de rivieren, in het Zuidlaarder Meer had men nog ge-
woon getijden. Maar de mens heeft op die weg allerlei 
obstakels aangebracht: hermetisch gesloten sluizen, 
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 gemalen, dijken. Daardoor kan de geslachtsrijpe paling 
moeilijk de zee bereiken. 
Een tweede probleem is dat de glasaal aan het eind van de 
tocht over de Oceaan al voor de kust van Portugal wordt 
weggevist. Portugezen hebben niks met paling, maar een 
kilo glasaal brengt al gauw 1200 euro op. Dat is goeie busi-
ness! Punt drie is de concurrentie van de palingkwekerijen. 
Een palingkwekerij is een soort bio-industrie: twaalf kilo 
glasaal in een bak, een beste partij voer elke dag erbij, veel 
antibiotica. Ook wordt er nog kunstmatig zuurstof inge-
pompt. Geheid, ze groeien als kool. Aldus doet de paling er 
maar 10 maand over, in plaats van zeven jaar, om een dik-
ke paling te worden. Palingkwekerijen zijn zo’n dertig jaar 
geleden begonnen en sindsdien is de palingstand hard te-
rug gelopen. Nu gaat de ene kwekerij na de andere failliet, 
in Nederland zijn er nog maar een stuk of drie over. Want 
de glasaal wordt nu naar kwekerijen verkocht in China, 
waar de lonen laag zijn. De paling komt hier terug als hij 
voldoende is gegroeid en is dan een stuk goedkoper dan 
die van de Europese kwekerijen. Je zult zien: alle paling die 
straks in de winkel ligt, is kweekpaling uit China. Ja, hier in 
het meer zit ook nog wel glasaal. Maar niet genoeg, ik moet 
bijkopen.”  
En zo komen we vanzelf bij het vierde punt: Het vissen van 
paling mag maar tot 1 september meer. Zo rustig als hij tot 
nu toe vertelde, door zo’n opgelegde beperking raakt Mans 
behoorlijk geïrriteerd: “We hebben nog nooit een visbeper-
king gehad, maar daar beginnen we nu dus mee. Tja, een 
beetje vreemd. We moeten nu een visplan indienen. De 
LNV, die Gerda Verburg zeg maar, die verplicht ons om met 
een visplan te komen waarin we moeten aantonen dat we 
op de goede en duurzame manier vissen! Dat moet je alle-
maal invullen!” 
Je ziet het somber in.   
“Er wordt niet naar ons geluisterd. Verburg heeft een advi-
seur, die de visserij niet meer van deze tijd vindt! Het is 
steeds afwachten, het kan alle kanten op.” 
Vind jij je beroep nog wel leuk 
“Já! Práchtig! Maar - - -.” Hij gaat nu heel rechtop zitten: 
“We hebben nu bijvoorbeeld een elektronisch dagboek! Já, 
zo noemen ze dat! Daarmee moet ik elke week doorgeven 
wat ik gevangen heb, hoeveel, waar en wat voor soort. 
Maar in de winter vis ik niet. Toch moet ik het elke week 
invullen. Waar gevist: nergens. Hoeveel gevist: 0. Welke 
soort vis: niks. Belachelijk! Ik denk wel eens: Wat hebben 
ze te maken met mijn vak! Vroeger beschouwden we het 
Zuidlaarder Meer een beetje als ons water. Nu hebben in-
stanties het voor het zeggen. Je wordt beknot in je vrijheid. 
Dat was vroeger niet zo.”  
 
Er valt nog zo veel meer te vertellen. Helaas word de lengte 
van dit interview ook beperkt, door het formaat van Noord-
laarderNieuws.  Maar één ding wil hij graag nog vermeld 
zien: Palingen zijn géén lijkenpikkers! Ab-so-luut niet!  
“Palingen zijn heel schone eters, die zullen nooit aan een 
kadaver komen. Wel kruipen ze overal in, daar komt dat 
fabeltje waarschijnlijk vandaan. Gooi een pak stro in het 
water - trek het na een poosje uit het water - heb je kans dat 
er allemaal palinkjes in zitten. Hetzelfde met een dood 
schaap,  dat in het water ligt. Laatst zei ik tegen een klant: 
‘Het vangt slecht deze week.’Weet wat hij antwoordde? 
‘Gooi maar een varkenskop in het water, heb je er zo wat.’ 
Nou ja, sterke verhalen hou je altijd.” 
 

                                                       Ettie Huizing 
Foto’s Henriëtte Eilers 

  

Goede vangst!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noordlaarderbokaal  2010  
 
Wie o Wie, gaat op 4 september de NoordlaarderBokaal 
veroveren op de jaarlijkse gezellige pony en paarden-
wedstrijd van Noordlaren. 
 

• Waar: Ingang weiland aan de Zuidlaarderweg 
van de fam. Kroeze. 

• Wanneer: Zaterdag 4 september 

• Voor wie: Een ieder die van paardensport houdt. 
 
Als je hier aan mee wilt doen schrijf je dan in voor 19 
augustus, zie inschrijf formulier. 
 
Er zijn wel een paar spelregels waar men zich aan dient 
te houden. 

• Of je woont zelf in Noordlaren. 

• Of je pony of paard woont in Noordlaren. 

• Of je zit op school in Noordlaren. 

• Kortom heb je enige binding met Noordlaren. 
 
s’ Avonds is er natuurlijk de prijsuitreiking en de barbe-
cue. Nader bericht over de barbecue volgt als je je op-
geeft geef dan je e-mail adres door. 
 
Ook al heeft U deze dag niet meegedaan maar lijkt het 
U wel gezellig om te komen barbecueën dan kan U zich 
daar voor opgeven. 
 
Wij hopen op een zeer geslaagde en gezellige dag.  
 
Fam. K Kroeze                                                                                 
Lageweg 29 
9479 TA Noordlaren 
Kars.kroeze@planet.nl 
Tel.nr. 050-4090630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noordlaarder Nieuws, juni ’10                               6 

 Inschrijfformulier  
NoordlaarderBokaal 2010  
 

Naam: 

Leeftijd:                                                                                               

Tel.nr.: 

E-mailadres: 

Naam pony/paard: 

Stokmaat pony/paard. 

 

Ik  geef  mij op voor: 

0      Dressuurproef  BB,     B(4),    L1 (8),     M1 (16),    Z(   ) 

0      Springparcours   A 20 cm,  BB 40 cm,   B 60 cm,  L 80 
cm,  M 100 cm. 

0      Menproef   B (74),   L (78),   M (80). 

0      Kegelparcours  voor  menners. 
 

Graag aankruisen en omcirkelen wat je wilt gaan doen. 

0 Ja ik kom op de BBQ na afloop van de wedstrijd met 
……... personen.    

Nadere info volgt per e-mail. 
 

Aanmelden kan vanaf nu tot en met  19 augustus 2010 
  
Bij de Fam. K.Kroeze 
Lageweg 29 
9479 TA Noordlaren 
Kars.kroeze@planet.nl 
Tel.nr. 050-4090630 
 

Als er vragen zijn stel die dan het liefst per e-mail. 

2
0

1
0
 



 
 
 
 
 
 

Nieuws van de NBvP vrou-
wen van nu afdeling Noord-
laren 
 
De vrouwen van nu uit Noordlaren hebben het seizoen 
afgesloten met een gezellige avond. 
Er werd genoten van een warm / koud buffet en we 
speelden bingo waar leuke prijsjes mee werden gewon-
nen. 
Na de jaar vergadering waarin afscheid genomen werd 
van de voorzitter Janny Veldman en secretaris Ina Aal-
ders, 
leek het erop dat de Vrouwen van Nu verleden tijd zou-
den zijn in Noordlaren. 
Gelukkig is voor de zomerstop het tij gekeerd. 
Onder aanvoering van Wil Bronkhorst werd samen met 
het bestuur een aantal vrouwen uitgenodigd 
die zich ervan bewust waren dat een vereniging die al 
55 jaar bestaat in Noordlaren  
niet zomaar van de kaart geveegd kan worden.  
Het is nu zo dat de bestuursperikelen opgelost zijn. 
Er is gekozen voor een bestuursgroep onder aanvoe-
ring van Wil Bronkhorst en Lia Moes en een aparte no-
tulengroep. 
De programmagroep heeft gezorgd voor een aantrekke-
lijk programma met voor elk wat wils voor het komende 
seizoen. 
Het allergrootste probleem is nog niet opgelost en dat is 
het leden bestand. 
Zoals in zoveel verenigingen zijn ook de Vrouwen van 
Nu aan het vergrijzen. 
Onze wens is dan ook dat de Vrouwen van Nu eens 
kennis maken met andere verenigingen of  
interesse groepen om gezamenlijk eens iets organise-
ren  
Veel Noordlaarder vrouwen hebben hobby,s of beroe-
pen die bij anderen niet bekend zijn. 
Kom eens uit de kast en deel uw interesse. 
Het bestuur staat open voor suggesties.  
Op alle afdelingsbijeenkomsten bent u van harte uitge-
nodigd om eens kennis te komen maken.  
Het programma voor het komende seizoen is hopelijk 
ook voor niet leden aantrekkelijk.  
We zullen u  via de dorpskrant en www.noordlaren.eu 
op de hoogte  
houden van het programma, de datum en aanvangstij-
den. 
Voor de start van het seizoen op 15 september vragen 
we nu al uw speciale aandacht. 
We gaan met zijn allen eten in het Alfa College aan de 
Kluiverboom in Lewenborg. 
Op het Alfa College volgen een groot aantal jongelui 
een MBO opleiding, facilitair leidinggevende. 
Om de lessen aan de realiteit te toetsen serveren ze in 
het schoolrestaurant Le Petit Quartier  
gevarieerde menu,s en lunches, tegen een zeer vrien-
delijke prijs. 
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Dag van de Regio 2010 
 
Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 wordt voor de 7de 
keer de Dag van de Regio georganiseerd. Het doel van de 
Dag van de Regio is om de eigen bevolking kennis te laten 
maken met alles wat de regio te bieden heeft. Ook toeristen 
ontdekken dankzij de Dag van de Regio de uitstraling van 
dit gebied. Naast het zichtbaar maken van regionale activi-
teiten wil de Dag van de Regio samenwerking tussen de 
deelnemers laten ontstaan. 
 
Voor veel regionale projecten en activiteiten geldt dat zij niet 
breed genoeg bekend zijn onder de eigen bevolking. Juist 
deze bekendheid en betrokkenheid dragen bij aan het cre-
ëren van draagvlak en dus aan het succes. De Dag van de 
Regio wil, ook in de toekomst, een podium vormen waarop 
deze activiteiten zichzelf in brede kring kunnen presenteren, 
zodat onder andere de bewoners kennis kunnen maken met 
de kwaliteiten van de eigen streek.  
 
Wanneer u besluit om deel te nemen aan de Dag van de 
Regio dan wordt uw instelling vermeld in het magazine en 
op de website van de Dag van de Regio.  
Aanmelden kan tot 30 juni door het invullen van het bijge-
voegde aanmeldingsformulier. 
 
Wanneer er in uw dorp of omgeving meerdere deelnemers 
zijn (dit kunt u oa via ons te weten komen) kunt u zorgen 
voor een route langs meerdere deelnemers. Dit kan zijn met 
een wandelroute, een fietsroute, met paard en wagen, met 
een bus, of andere vervoersmiddelen. Dit kunt u gezamen-
lijk promoten, door bv eigen flyers te maken en deze uit te 
delen onder uw eigen bezoekers of wederom door gebruik 
te maken van uw website of de website van het dorp. U 
kunt een dorpsvereniging, culture vereniging of ander comi-
té benaderen om dit mee te organiseren. 
 
Mocht u een instelling, onderneming in uw omgeving ken-
nen die als deelnemer in aanmerking komt, dan kunt u ze 
met ons in contact brengen en wij zullen hen van informatie 
voorzien. Ook kunnen zij zich via de website 
www.dagvanderegio.nl bij ons aanmelden. 
 
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met: 
Onderzoeksbureau Elles Bulder 
contactpersoon: Ardi Tamminga (aanwezig op ma, di, wo, 
do) 
telefoon: 0597 593464 
e-mail: ardi.tamminga@ellesbulder.com 

Mocht je het leuk vinden om mee te gaan en misschien ook 
nog even achter de schermen te kijken. 
je kunt je nu al opgeven, of noteer 15 september 2010  aan-
vang 18.00 uur. 
 
Lia Moes       ditmartoxopeus@telfort.nl       tel 050 5567808 
Wil Bronkhorst  wil.bronkhorst@xs4all.nl     tel 050 4093438 
Hillie Hooiveld   hooiveld01@home.nl          tel 050 4092044 
Anneke Luis                jluis@home.nl           tel 050 4094657 
Harmie Hoenderken                                     tel 050 4094802 
Roelie Raangs            tel 050 4093124  



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 Festi-
viteiten Noordlaren 
 

• 28 augustus meerkamp Noordlaren 
• 11 december kerstbomen verkoop / 

kerstmarkt 
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Van de Beslotenveenseweg 
naar Benin en weer terug: 
 

OVER COMPLIMENTEN,  ZONNEMAGIE EN 
VOODOOGENEZERS  
 
“Met Benin heb ik een enorme band. Het is een van 
de armste landen ter wereld; een jaarinkomen van 
minder dan € 400 per hoofd van de bevolking. In 
2005 ben ik er korte tijd geweest om te werken. Een 
druk programma. Per taxi,  dat  wil zeggen achter op 
de brommer, heb ik veel dorpen en nederzettingen 
bezocht.  Een hele ervaring. Ik heb gesproken met 
dorpsbewoners, met mensen die kleine bedrijfjes 
hebben, met voodoogenezers, met kunstenaars en 
met de koninklijk familie. Mijn droom? Zorgen dat 
daar zoveel mogelijk waterzuiveraars komen. Die 
leveren direct een bijdrage aan de gezondheid en 
welzijn van mensen en aan de ontwikkeling van het 
land.” 

 
Aan het woord is Anne Heleen 
Bijl, in alle opzichten het tegen-
deel van een wazig in de verte 
starende dromer die mijlenver 
buiten de werkelijkheid staat. Zij 
werkt als creatieve consultant 
(www.creatieveconsultancy.nl) 
vanuit haar huis aan de Besloten-
veenseweg. Haar werkterrein is 
heel Nederland en soms  Italië.  
Als je naar haar verhaal luistert is 
het moeilijk niet aangestoken te 
worden door haar energiek en-

thousiasme Eenmaal op de  praatstoel, hoewel ze tij-
dens het gesprek meer staat en rondloopt dan zit, hoef 
ik Anne Heleen nauwelijks meer een vraag te stellen.  
 

Complimenten 

“In 2005 kreeg ik de mogelijkheid via het PUM (zie ka-
der) uitgezonden te worden naar Benin. Zij wisten dat ik 
als adviseur veel met creatieve technieken werk; dat is 
belangrijk als innovatie op het spel staat, zoals in Benin. 
Een voorbeeld van een creatieve techniek?  Kijk eens 
naar wat ik de vijf talen van waardering noem. Met com-
plimenten geven of krijgen is iets geks aan de hand. 
Volgens mij zijn er verschillende soorten complimenten: 
mondeling (het compliment letterlijk uitspreken), fysiek 
(een schouderklop, aai over de bol), cadeautje (bosje 
bloemen), hulp (iemand die iets voor jou doet) of uit-
gaan (iets samen met iemand doen).  

Waar je op bedacht moet zijn is dat iedereen een voorkeur 
heeft welk soort compliment hij of zij het liefste krijgt. En 
ook welke je het gemakkelijkst uitdeelt. En het rare is dat 
als jij een schouderklopje krijgt, terwijl je er vooral gevoelig 
voor bent dat iemand iets voor je doet, zo’n compliment 
toch minder goed, of zelfs helemaal niet, als zodanig wordt 
herkend. Ga maar eens na voor jezelf en test het uit op je 
werk of op je partner. Je zult zien, het maakt een gigan-
tisch verschil.” 

Zonnemagie 
“Toen ik naar Benin ging had ik nog een doel: daar water-
zuiveraars brengen. De soroptimisten, waar ik lid van ben, 
hadden € 3000 beschikbaar gesteld. Het soroptimisme is 
net zoiets als de Rotary, maar dan voor vrouwen. De orga-
nisatie,die sinds 1927 bestaat en clubs in 125 landen 
heeft, zamelt geld in en subsidieert goede doelen. (zie 
www.soroptimist.nl). In Benin had ik al contact met een 
coöperatie die werd gerund door vrouwen in het binnen-
land die gebruik zouden kunnen maken van de waterzui-
veraar (Solar Magic) van prof.dr. Eng. Frans van Dijk en 
Bart van Loven. De Solar Magic is gemakkelijk te maken 
en te transporteren, werkt op zonne-energie, en maakt het 
voor iedereen mogelijk water te steriliseren, eten te koken 
en fruit te conserveren op een heel simpele manier  De 
waterzuiveraar is niet duur; kost maar € 150. In 2005 had 
ik 10 Solar Magics naar Benin verscheept. Toen ik daar 
zelf aankwam, echt nog een groentje op het gebied van 
ontwikkelingshulp, bleek dat de waterzuiveraars in andere 
dorpen geplaatst zouden worden dan waarmee ik contact 
had gehad. Ook stonden er de twee kisten met al het ma-
teriaal nog in de haven; er moest smeergeld betaald wor-
den om die door de douane te krijgen.” 
 
Oogsten conserveren  

“Toch zijn de spullen goed terecht gekomen. Het is onge-
looflijk belangrijk dat mensen toegang hebben tot schoon 
water. Dat ze voedsel kunnen bereiden. Dat ze daarvoor 
niet het schaarse hout hoeven te kappen. En vooral ook: 
dat ze hun oogsten (tomaat, mango, ananas) niet hoeven 
laten liggen weg te rotten op het land omdat ze nu de mo-
gelijkheid hebben deze te conserveren. Zo wordt het bij-
voorbeeld mogelijk potjes met de geconserveerde produk-
ten op de (lokale) markt te brengen. De Solar Magic is  
uitgebreid in de praktijk getest en werkt naar behoren. 
Toch moet het apparaat op een paar punten aangepast 
worden. Ik kan goed hulp gebruiken, bijvoorbeeld van 
Noordlaarders. Er moet een aangepaste versie komen; ik 
zou heel graag de volgende stap willen maken met het 
project.” 

PUM (www.pum.nl) 
Gepensioneerde managers en experts stellen zich via 
PUM beschikbaar voor assistentie en kennisover-
dracht aan ondernemingen en instellingen die behoef-
te hebben aan specialistische kennis en ervaring die 
ter plaatse onvoldoende voorhanden is. De adviseurs 
zijn onafhankelijk en doen hun werk belangeloos; ze 
ontvangen geen financiële vergoeding voor hun dien-
sten. 

Bron: Agentschap NL, Ministerie van Economische 
Zaken 



Achter op de brommer 
“De tijd die ik in Benin doorbracht was kort en intensief. 
Nog steeds heb ik het idee dat het veel langer duurde 
dan in werkelijkheid. Er gebeurde zo veel. Ik werkte 
voor een bureautje dat zaken wilde gaan doen met Eu-
ropa. Achter op de brommer, die als taxi dienst deed,  
heb ik  heel wat afgereisd om adviezen te geven. Vooral 
aan kleine ondernemers, mkb-ers zouden wij zeggen. 
Het probleem is dat, gechargeerd gezegd, middenstan-
ders in dezelfde branche allemaal op dezelfde manier 
werken. Daardoor zien veel winkeltjes er precies het-
zelfde uit. Ik heb hen geholpen met na denken wat ze 
echt willen als kleine zelfstandige, met wat ze goed kun-
nen. En dan ook zorgen dat dat zichtbaar wordt in de 
etalage, en op straat. Dat je zo de juiste aandacht op je 
winkel vestigt. Of ik hielp mee met nadenken welke din-
gen nodig zouden zijn om een stap verder te komen. 
Bijvoorbeeld bij het maken van een van de landelijke 
kranten.” 
 
Voodoo – genezers 
“Op een gegeven ogenblik hebben ze me naar voodoo-
genezers gebracht ,tovenaars noemen ze zich ook.Ik 
wist niets van voodoo, behalve dan de gebruikelijke 
beeldvorming over een poppetje van was kneden met 
de haren van je vijand en dan naalden erin steken in de 
overtuiging dat je hem daarmee pijnigt. Ik ben gaan zit-
ten luisteren en vond hun verhalen indrukwekkend. 
Nee, ik snapte zeker niet alles. En nee, wassen poppe-
tjes speelden geen grote rol. sterker nog; ze speelden 
helemaal geen rol.” 
 
Genezen op afstand? 
 De mannen hebben me bedankt dat ik naar hen heb 
geluisterd zonder commentaar of kritiek te geven. Dat 
hadden ze nog nooit meegemaakt. Ze beloofden mij te 
beschermen waar mogelijk. En als er iets was, zouden 
ze mij, zoals zij dat noemden, op afstand proberen te 
genezen. Een paar dagen later toen ik ziek werd in de 
jungle werd ik van het ene moment op het andere beter, 
tegen elke verwachting. Ik heb altijd nog het vermoeden 
dat zij daar en aandeel in hadden.” 
 
 Beninse beelden   
“In de familie van de voodoogenezers maakte ik kennis 
met de kunstenaar Philippe Houedanou, zijn Beninse 
naam is Zoutegni, zijn kunstenaarsnaam Zounti Hij is de 
maker van het nationale monument ter nagedachtenis 
aan de vele bewoners die als slaaf werden weggevoerd 
uit Benin, eeuwen geleden. Zounti, met wie ik bevriend 
raakte, maakt ook kleinere beelden en schilderijen. 
Toen hij in 2007 in Europa op bezoek was, heb ik in 
Groningen een tentoonstelling van zijn werk georgani-
seerd met een lezing van hem over positieve voodoo. 
Daar is veel verkocht; wat over is staat hier in de op-
slag. Zeker, het is te koop voor de liefhebber. Het is 
prachtige kunst.”  
 
Waar zijn de mensen? 
“Ik had ook het bezoek van de eerste economisch cultu-
rele delegatie uit Benin naar Nederland georganiseerd. 
Dat had heel wat voeten in de aarde; slechts één van 
de delegatieleden mocht Nederland direct in. Zij reisde 
als eerste van Schiphol naar Noordlaren om  een paar 
weken bij mij te logeren en haar sieraden te promoten. 

Noordlaarder Nieuws, juni ’10                              10 

 Ik was ook heel benieuwd wat ze van het leven hier vond. 
Een van de dingen die haar opgevallen was trof me. Ze zei: 
‘Ik ben nu net door een van  dichtbevolkste  gebieden ter 
wereld gereisd. Ik heb  nergens mensen op straat of op het 
land gezien. Waar zijn ze? In hun eigen huis? Maar hebben 
ze dan zo weinig contact met elkaar? Wat erg voor ze. Dan 
ben ik toch liever in Benin.’” 
 
“En later voegde ze daaraan toe: ‘Als je het hier echt niet 
meer uithoudt kom je maar bij mij’.” 
 

Nyckle Swierstra 
 

 
De Roodhalsfuut , bijzonder!! 
 

Roodhalsfuut - Podiceps grisegena (adult zomerkleed) 
2010-06-08 Zuidlaardermeer - Westerbroekstermadepolder  

 
 

HAREN – In de Westerbroekstermadepolder van Het Gro-
ninger Landschap broedt een roodhalsfuut. Voor zover be-
kend is dit het eerste broedgeval in de provincie Groningen. 
Een aantal vogelaars van Avifauna Groningen hield het 
paartje al geruime tijd in de gaten, maar afgelopen week 
werd het broedgeval met zekerheid vastgesteld.  
 
De roodhalsfuut is landelijk een zeer zeldzame vogel die 
eigenlijk alleen in Drenthe op een paar plekken broedt. Hij 
voedt zich met waterinsecten en zoetwaterslakjes. Dat het 
dier nu ook in de Westerbroekstermadepolder op de eieren 
zit, laat zien dat het verwerven en inrichten van grote aan-
eengesloten natuurgebieden zinvol is om de biodiversiteit in 

Nederland te behouden. 

 
Nadere informatie bij: 
Het Groninger Landschap 
Michel van Roon 
beleidsmedewerker educatie en communicatie 
06-22809009 
Rijksstraatweg 333 
9752 CG HAREN 
telefoon (050) 313 59 01 



Bloemenaktie 2010 
  
Dit jaar is er door het bestuur een recordtijd neergezet qua 
sorteren en bezorgen! 
En .... nu met dit mooie weer zijn er een groot aantal 
Noordlaarders die heerlijk in de tuin zitten te genieten van 
de bloemenpracht. 
Wat wil je nog meer zou je zeggen (mensen bedankt voor 
uw bestellingen). Twee mooie resultaten van deze bloe-
menaktie. 
 

Eén van de oorzaken van deze snelle aktie is (helaas) de 
hoeveelheid bestellingen. Er zijn dit jaar nogal wat bestel-
lijsten minder bij ons binnengekomen ten opzichte van 
andere jaren. We gaan er vanuit dat dit oa. te maken heeft 
gehad met de meivakantie waar we midden in zaten. Vol-
gend jaar is dit wellicht niet aan de orde.  
 

Tijdens onze evaluatie zijn er een aantal ideeën geopperd 
voor volgend jaar waarvan wij denken dat men er nu al op 
zit te wachten. Tot volgend jaar bloemenaktie nog even 
geduld. 
 

namens Stichting Festiviteiten Noordlaren 
Sandra Jobing 
 
 

 

 
 
 
Postzegel van de maand 
 

Op maandag 31 mei om 17.00 uur wordt de zesde jubile-
umpostzegel in het kader van Haren 850 uitgebracht. De 
postzegel heeft het clubhuis van de Noord Nederlandse 
Golf & Country Club te Glimmen tot onderwerp. 
Het eerste velletje van tien zegels van de maand juni aan 
een vertegenwoordiging van de Golfclub in het Clubhuis 
op het Landgoed De Poll aan de Pollselaan 5 in Glimmen. 
De foto werd gemaakt door Jan Buwalda. Het ontwerp van 
de zegel is van Jeannette Ensing. 
  
Bijna iedere maand zal er een unieke postzegel verschij-
nen met een Harense afbeelding. Er is inmiddels zoveel 
vraag naar deze bijzondere postzegels dat de stuurgroep 
besloten heeft maandelijks nog eens 50 velletjes extra uit 
te geven. De maandelijkse oplage bedraagt nu 250 velle-
tjes à 10 zegels. De zegels die natuurlijk ook als frankeer-
zegels gebruikt kunnen worden, zijn te koop bij de boek-
handels Bruna en Boomker Boeken + in Haren. De zegels 
behouden hun waarde. 
  
Vanaf dinsdag 1 juni 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 geadopteerd. Het 
betreft de uitbreiding van een school in Goa in West-India. 
Voor meer informatie over dit project verwijzen 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 ande-
re informatie over de postzegels, de Stater en tal van an-
dere activiteiten in het kader van Haren 850 jaar te vinden. 

Marijke Uri 
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Zaterdag 28 augustus Meer-
kamp in Noordlaren. 
  

De voorbereidingen zijn al in volle gang en dit jaar be-
loofd een spectaculaire happening te worden. Dit alles 
zal plaats vinden achter OBS de Rieshoek op het sport-
veld en de skeelerbaan. Zoals u van ons gewend bent 
zorgen we voor de nodige hapjes en drankjes. 
 

We vragen natuurlijk weer de medewerking van de 
dorpsbewoners. Graag zouden we per straat/wijk weer 
een team van ± 8 personen aan de start zien verschijnen. 
Met daarbij één of meerdere enthousiaste vrijwilligers die 
ons kunnen ondersteunen in de vele werkzaamheden 
tijdens deze avond. Wij verzorgen de spelonderdelen. 
Dus ............. schrap alles uit uw agenda om deze avond 
mee te kunnen maken. 
 

Extra informatie over tijden etc.. volgen in een speciale 
SFN-editie die wij half augustus huis-aan-huis bezorgen. 
Houdt de brievenbus dus in de gaten. 

Het bestuur van Stichting Festiviteiten Noordlaren wenst 
ieder een fijne en zonnige zomer toe. 

Tot ziens op 28 augustus! 

 

 

Wie o wie kan ons een goede 
tip geven? 

Ook dit jaar gaan we een kerstbomenactie organiseren. 
Echter de leverancier is door de kleine bomen heen. En 
omdat niet iedereen van een grote boom houd zijn we 
dus op zoek naar een extra leverancier.  

Wie kent of weet iemand die kerstbomen kweekt waar we 
zaken mee zouden kunnen doen? Het is namelijk wel 
ons doel het brede sortiment aan te kunnen bieden. 

Mocht je een tip hebben mail of bel het door aan Sandra 
Jobing (s.jobing@planet.nl of 050 4063062) 

Alvast bedankt. 
namens Stichting Festiviteiten Noordlaren 
Sandra Jobing 
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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.  

 
• In de volgende krant staan de nieu-

we data weer op een rij. 

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 



Een brug tussen burger en 
archeoloog 
 
Universiteit, overheid en burgers dichter bij elkaar 
brengen, dat is de doelstelling van provinciaal ar-
cheoloog Henny Groenendijk. Hij heeft tevens een 
aanstelling als bijzonder hoogleraar Archeologie en 
Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 
Er gaapt een merkwaardige kloof in ons archeologische 
landschap. De algemene belangstelling voor geschiede-
nis is enorm. Boeken, televisieprogramma’s en tentoon-
stellingen trekken, zeker als ze over lokale en regionale 
geschiedenis gaan, een groot publiek. Maar bij het be-
schermen van het cultureel erfgoed in de bodem stuiten 
gemeenten en provincies op veel verzet. Sinds in 1992 
het Verdrag van Malta in werking trad, moeten 
‘verstoorders’ – zij die willen bouwen op archeologisch 
mogelijk interessante grond – de kosten betalen van 
archeologisch onderzoek en opgravingen. En daarop 
zitten maar weinigen te wachten.  
 
Maatschappelijke factor 
 
Archeologie is een niet te missen maatschappelijke fac-
tor geworden, stelt Henny Groenendijk, per 1 september 
2009 benoemd als bijzonder hoogleraar Archeologie en 
Maatschappij. Willen overheden voldoende draagvlak 
houden voor het gevoerde beleid, dan zullen ze de boer 
op moeten, vindt hij. Groenendijk: ‘Dat je geen bladzij-
den uit een kostbaar oud boek scheurt, begrijpt ieder-
een instinctief. Dat je cultuurhistorische vondsten in de 
grond moet laten zitten, om ze goed te kunnen bewa-
ren, snappen veel minder mensen. Dat moeten we écht 
beter uitleggen.’ 
 
Maar archeologen moeten ook leren open te staan voor 
suggesties uit de bevolking, meent Groenendijk. ‘Als je 
domweg verbiedt te heien, omdat heipalen bodemvond-
sten verwoesten, roep je onvrede op. Als je goed luistert 
naar de wensen uit de bevolking, ontdek je samen mis-
schien een andere oplossing. Dan blijkt bijvoorbeeld dat 
je prima kunt bouwen op een terp of een wierde, zonder 
het historisch archief te verstoren – als je maar een an-
der soort fundering gebruikt.’ 
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Betrokkenheid vergroten 
 
Tot 1998 werkte Groenendijk als provinciaal archeoloog bij 
de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in 
Amersfoort. Sindsdien dat jaar is hij in dezelfde functie 
rechtstreeks in dienst van de provincie Groningen. Zijn 
werkgever stelt hem nu in staat een dag per week als bij-
zonder hoogleraar aan de RUG te werken. De leerstoel is 
niet alleen een kroon op een carrière binnen de provincia-
le archeologie, het is ook een ontwikkeling die past binnen 
het provinciale archeologische beleid. De provincie wil de 
betrokkenheid van de burgers bij de archeologie vergro-
ten, legt Groenendijk uit. ‘En een absolute voorwaarde 
daarvoor is dat je archeologen opleidt die de samenleving 
kunnen uitleggen waarom ze doen wat ze doen – en die 
kunnen luisteren. Precies dat wordt mijn taak.’ 
 
Niet alleen aan wetenschappelijk en archeologisch belang 
denken, maar ook in de huid kruipen van boeren, project-
ontwikkelaars en amateurarcheologen en andere 
‘verstoorders’. Dat is wat Groenendijk zijn studenten wil 
bijbrengen. Hij neemt de studenten mee op pad, laat ze 
meedraaien in provinciale participatieprojecten en brengt 
ze in contact met conservatoren van musea, amateurar-
cheologische verenigingen, enzovoort. Groenendijk: ‘De 
studenten van nu zijn de archeologen van straks. Die 
moeten antennes hebben voor wat er in regio’s en ge-
meenten leeft.’  
 

Ralph Aarnout 
 
 

 
 

Opendag b i jenhouder i j  
Noordlaren 
De  Nederlandse Bijenhoudersvereniging houdt 11 juli 
2010 een opendag om mensen kennis te laten maken met 
de bijenhouderij. 
 
Ook in Noordlaren zijn imkers bezig met deze hobby, en 
ook zij willen U kennis laten maken met het gene waar 
mee zij bezig zijn. Aan de weg naar de kerkduinen staat 
een bijenstal, die momenteel in gebruik is als lesstal voor 
beginnende imkers. 
 
U bent van harte uitgenodigd om zondag 11 juli een kijkje 
te komen nemen bij onze stal, er zullen een aantal imkers 
aanwezig zijn  
om het een en ander uit te leggen en te laten zien. 
  
Tot ziens op zondag 11juli 2010 
  
L.Hamming 
Lageweg 61 
Noordlaren    

Het artikel over onze dorpsgenoot werd overgenomen met 
toestemming (waarvoor onze dank) van de redactie van 
Outline, nieuwsbrief van de Rijksuniversiteit Groningen 
voor relaties op maatschappelijke en wetenschapelijke 
sleutelposities. Het artikel verscheen in Outline, nummer 
12 mei 2010.  



UIT DE LUCHT GEGREPEN:  
 
DE BOOMVALK 
        
  

 
 
Let, bij mooi weer, op een boemerangvormige 

vogel. Slank, korte staart, daardoor - ver weg of 

hoog vliegend - lijkend op een Gierzwaluw (die 

meestal ’s avonds laag en gierend over de huizen 

van het dorp jakkeren. De Torenvalk, bekend 

van het “bidden”, is het niet. Die heeft een lan-

gere staart en is trager, muizenjager vanuit 

stand. Is iets groter. Het gaat hier om een zeld-

zame gast; de boomvalk. 

 
Het is juni. De natuur is verzadigd. Alle Afrikagangers 
zijn terug. We verwachten niemand meer. Het is leggen 
geblazen, en broeden en jongen voeren. Af en toe is er 
nog tijd om wat te zingen, maar ook die bezigheid be-
perkt zich tot de heel vroege en de tamelijk late uurtjes. 
Het wel en wee van het nageslacht gaat nu voor. U kent 
of plant dat zelf misschien ook, of heeft dat gekend. Het 
is zaak dat het grut veilig opgroeit, dat er genoeg te pik-
ken en te slikken valt en dat het nest schoon blijft. Niets 
menselijks is de vogels vreemd. 
 
Gevaar loert 
 

Overal loert gevaar. Wij kunnen in deze tijd behulpzaam 
zijn door bijvoorbeeld de kat niet ’s nachts te laten rond-
struinen. Of het lieve dier de bel aan te binden, zodat 
z’n nadering niet onopgemerkt blijft voor gespitste oor-
tjes. Er zijn ook dingen die we moeten overlaten aan de 
natuurlijke selectie - waar ik dus de geïmporteerde huis-
dieren niet bij reken -, zoals Ekster, Gaai of Kraai en de 
specialisten die het helemaal op andermans huis voor-
zien hebben: de roofvogels. 
 
Enkele van onze roofvogels zijn trekvogels. Velen zullen 
bijvoorbeeld de Kiekendief kennen, die laag boven het 
rietland wiekt. Minder bekend is de Wespendief – jaar-
lijks plusminus een paar in onze naaste omgeving – en 
de Boomvalk. Daar gaat het deze keer over. 
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 Op 1 juni cirkelde er een boven de spelende kinderen 
(Italiaanse en Noordlarense) achter De Rieshoek. Een paar 
maal deed-ie een felle duik naar een vliegende prooi. Dat is 
bij deze behendige en zeer felle valk meestal een zwaluw 
(helaas zult u zeggen) of een libelle. Waar zwaluwen huizen 
en rondhangen verschijnt vroeg of laat de Boomvalk, soms 
ook de Sperwer. Beide zijn erg goed in het vangen van vlie-
gende prooien. Dat geldt ook voor de Havik en de Slecht-
valk, die eerder de revue zijn gepasseerd in deze rubriek. 
De Rieshoek herbergt een flinke kolonie huiszwaluwen, 
dus….  
 
“Boemerang” 
 

Let, bij mooi weer, op een boemerangvormige vogel. Slank, 
korte staart, daardoor - ver weg of hoog vliegend - lijkend 
op een Gierzwaluw (die meestal ’s avonds laag en gierend 
over de huizen van het dorp jakkeren. De Torenvalk, be-
kend van het “bidden” heeft een langere staart en is trager, 
muizenjager vanuit stand. Is iets groter. 
 
De Boomvalk is tamelijk zeldzaam, maar hij is er elk jaar in 
onze omgeving. Broedt in een oud kraaiennest en meestal 
in een houtwal of een bosrand. Hij jaagt door zich vanuit 
een hoge positie, na een tijdlang cirkelen, in een adembe-
nemend snelle duikvlucht te storten op… tja, dat blijft vaak 
voor de waarnemer onzichtbaar, want vaak vindt de aan-
slag plaats tussen bomen. Bij de libellenjacht blijft het bij 
korte duikvluchten waarbij hij schijnbaar niets pakt, maar 
wel steeds weer. Dan kun je ervan uitgaan dat er een libelle 
is gesneuveld. Met de kop trekt-ie in vlucht de vleugels eraf 
en de rest wordt “uit het pootje” verorberd. 
 
Op 2 juni verscheen er weer een boven de Vogelzangsteeg. 
Kwestie van opletten en een beetje geluk. Alarmroepjes van 
zwaluwen en drukke spreeuwen (die roepen dan “pit!”,“pit!”) 
vormen een aanwijzing van naderend gevaar. Dat helpt 
enorm bij het ontdekken van de Boomvalk of de Sperwer. 
 
Deze trekvalk is een handige jongen. Hij komt en gaat als 
de zwaluwen dat ook doen. Hij vliegt met z’n proviand mee. 
 

Wim Woudman 
 
 
 
 
 

 



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 : 
 

• 30 aug. 

• 11 okt. 

• 22 nov. 

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 



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 

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 
  

Juli v.m. plaats voorganger 

4-7 10.00 Trefpunt Ds.M Boot 

11-7 10.00 Bartolomeus Ds. M Mulder 

18-7 10.00 Trefpunt Pastor L. Jan-
sen 

25-7 10.00 Bartolomeus Dhr K. Ooster-
huis 

Augustus v.m. plaats voorganger 

1-8 10.00 Trefpunt Ds.F Karelse 

8-8 10.00 Bartolomeus Ds. E de Vries 

15-8 10.00 Trefpunt Ds. J. Over-
eem 

22-8 10.00 Bartolomeus Dhr.Tiesinga 

29-8   Trefpunt Ds. J.C. Grei-
ve 
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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). 

Tweede historische hard-

looptocht in kader Haren 850 
 

De Trimmende Doorzetters, een hardloopgroep uit Ha-

ren, lopen al vele jaren, elke vrijdag, weer of geen weer 

in en rond deze gemeente. In het kader van Haren 850 

heeft de groep drie historische hardlooptochten met een 

markante plek in het Harense georganiseerd. De eerst-

volgende tocht is op vrijdag 11 juni. Deze voert de deel-

nemers langs het oude haventje van Haren en langs de 

huidige loskade van Haren aan het Noord-

Willemskanaal. 

Net als de vorige en de volgende hardlooptocht begint 

en eindigt deze bij het zwembad Scharlakenhof. De 

start is steeds om 9.00 uur. De tocht duurt ongeveer 

een uur. Het niveau ligt op dat van de 4 Mijl. 

 

De eerste tocht voerde de deelnemers langs de ge-

denksteen van Anda Kerkhoven aan de Oosterbroek-

weg in Glimmen. De derde, op vrijdag 25 juni, gaat 

langs Beatrixoord en de plek waar van 1215 tot 1594 

het klooster Yesse in Essen heeft gestaan. Burgemees-

ter Mark Boumans heeft zich al voor deze derde hard-

looptocht aangemeld. 

 

Deelname aan elk van de drie tochten kost € 2,- per 

persoon. Dat geld komt volledig ten goede aan het 

schooluitbreidingsproject in het Indiase Goa. Haren 850 

heeft dit project van Terre des Hommes geadopteerd. 

De gemeente Haren ondersteunt dit initiatief van harte. 

 

Opgave en informatie bij de trainers: Doetie Heida: 

h.m.smit@hccnet.nl of Aleid Busser, tel. (050) 534 21 

77. 
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Zaterdag 12 juni heeft het NK 
stepsprint in Noordlaren 
plaats gevonden.  
 

Dit evenement werd georganiseerd door de Nederland-
se Autoped Federatie i.s.m. stepclub Green White Feet. 
Dit jaar werden de tijden direct omgeroepen zodra er 
gereden was en ook gepubliceerd. Verder werden er 
randactiviteiten georganiseerd voor het publiek.  
 
Programma zaterdagmiddag 12 juni was: 

• 11:00 aanmeldtafel open 

• 12:00 sprint jeugd (200 meter) 

• 12:30 sprint jeugd (1e 500 meter) 

• 13:15 sprint jeugd (2e 500 meter) 

• 13:45 huldiging jeugd 

• 14:00 sprint 16+ (200 meter) 

• 14:45 sprint 16+ (500 meter) 

• 16:15 sprint 16+ (1000 meter) 

18:15 prijsuitreiking 

 

De gezamenlijke afstanden telden als Nederlands Kam-
pioenschap 2010. Afstanden werden teruggerekend 
naar seconden en dan teruggerekend naar 100 m, op 
deze wijze werden een puntentotaal toegekend. Hoe 
minder punten hoe hoger de ranking in dit geval werd. 
 
Een voorbeeld: 

• 200 m : 39 seconden gedeeld door 2 is 19,5 punten 

• 500 m : 1 minuut en 40 seconden is totaal 100 se-
conden gedeeld door 5 is 20 punten 

• 1000 m 2 minuut en 46 seconden is totaal 166 se-
conden gedeeld door 10 is 16,6 punten 

• De punten van alle 3 afstanden worden op geteld en 
daaruit ontstaat het NK klassement. 

Bekendmaking 
 

De VVV is niet meer in het gemeentehuis zit aan het 

Raadhuisplein gehuisvest. 

De VVV zit nu bij Boekhandel Boomker in.  

Het adres is: Rijksstraatweg 205, Haren. 

 

Wies Sloot, VVV Haren. 
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Komen… 

Wil je je even voorstellen? 
Wij zijn Alfred, Gea en Marrit Braam en wonen, officieel per 
1 april, samen met de honden Balder en Bruun en poes 
Bolle aan de Kerkstraat 9. Hiervoor hebben we ruim zes 
jaar in Boedapest (Hongarije) gewoond; gedetacheerd door 
het Ministerie van Landbouw.  
 
Wat doe je (doen jullie) in het dagelijks leven? 
Alfred werkt als veterinair raad voor de VWA (Voedsel Wa-
ren Autoriteit) en zal zeer binnenkort voor een project bij de 
FVO naar Ierland vertrekken. Gea heeft zich bijna door alle 
(verhuis)dozen en NL formaliteiten geworsteld en hoopt 
straks een part time baan te vinden, en/of te kijken of er 
vanuit Noordlaren een project(en) voor de Hongaarse 
weeshuizen op te zetten is. 
 
Ken je al wat mensen in Noordlaren?  
Ja, dat gaat gauw met een kind op de dorpsschool en hon-
den… 
 
Wat was jullie belangrijkste reden om naar Noordlaren 
te verhuizen? 
De omgeving kenden we al van eerder en we logeerden al 
vaak in de Bloemert tijdens ons verblijf in Nederland. We 
wilden graag een eigen stekkie waar we ten allen tijde te-
recht konden. Toen was nog niet duidelijk waar Alfred de 
volgende baan zou krijgen….en hebben her en der geke-
ken waar een leuk huis en omgeving was. Uiteindelijk zitten 
we helemaal verkeerd gezien de werkzaamheden, maar 
hebben wel een hele leuke plek ook al zal het mogelijk een 
‘tweede huis’ worden. 
 
Wat zijn de eerste indrukken?  
Echt dorps en heel gemoedelijk.  
 
Gaan jullie je in het Noordlarense verenigingsleven 
storten? 
Voor Alfred zal dat niet gaan, maar Gea zal zeker een hel-
pende hand bieden. 
 
Hebben jullie al een favoriete plek in Noordlaren? 
Ons eigen huis. Wat wil je nog meer: wonen tussen de kerk 
en de molen en tegenover de kroeg, en ideale uitlaatmoge-
lijkheden voor onze viervoeters. 

 

Komen… 

Wil je je even voorstellen? 
Wij zijn Jannemieke Houtman en  Jeroen Oppenheimer 
en we wonen sinds een paar maanden aan de Noorder-
straat 6 met ons zoontje Sam (3) en onze Zambiaanse 
hond Bobo (14). 

 
Wat doe je (doen jullie) in het dagelijks leven? 
Jannemieke werkt als huisarts in Hoogezand en Jeroen 
is filmvertaler. Daarnaast wandelen we graag en fietst 
Jeroen regelmatig naar Groningen om een stukje te roei-
en.  

 
Sinds wanneer wonen jullie in Noordlaren? 
We hebben de sleutel begin januari gekregen en zijn eind 
januari verhuisd. Tussen het klussen door hebben we 
kunnen genieten van mooie sneeuwlandschappen en zijn 
we allebei het Zuidlaardermeer rond geweest op de 
schaats. Nu het lente is, zijn we lekker bezig in de tuin en 
wandelen we vaak in het bos en de polder. Jeroen is al 
een keer met de kano het meer overgevaren.   
   
Waar komen jullie vandaan? 
Hiervoor hebben we vijf jaar in Groningen-Zuid gewoond. 
 
Wat was de belangrijkste reden om te verhuizen? 
Wat zijn de eerste indrukken? 
Het lijkt ons voor Sam erg leuk om in een dorp op te 
groeien en we gaan zelf graag de natuur in. We zochten 
een huis op de grens van weiland en bos en zijn zo in 
Noordlaren uitgekomen. Jeroen wilde eigenlijk ook wel 
een winkel om de hoek, maar je kunt niet alles hebben 
en Zuidlaren is goed te fietsen. Onze eerste indrukken: 
veel sneeuw, hartelijke mensen, een mooie omgeving om 
te verkennen en een leuke crèche voor Sam in de Ries-
hoek. 
 
Heb je al een favoriete plek in Noordlaren? 
We twijfelen tussen het Noordlaarderbos, de polder en 
het uitzicht bij het hunebed. Sam vindt de boerderij van 
de familie Hoenderken erg mooi, vooral de tractoren. 
 
Wil je verder nog iets kwijt? 
We voelen ons al helemaal thuis en hopen hier nog lang 
te blijven wonen. 

 
 

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 (Nyckle Swierstra en Wiejanda 
Moltmaker) een aantal vragen. Deze keer de ‘komende’’ beurt aan Jannemike, Jeroen en Sam (Noorderstraat 6) ”: en 
tevens nieuwkomers zijn, Alfred, Gea en Marrit Braam (Kerkstraat 9) 


