
Toekomst  
 
De school is voor Noordlaren belangrijk. Het dorp houdt 
alle ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Wim van de 
Rijt: “Ik vind het hartverwarmend hoe er meegeleefd 
wordt. Laatst liep een oma van één van de kinderen 
mijn kantoor binnen. Of ze me even kon spreken; dat 
kon natuurlijk Ze zei: Ik wil u complimenteren. Ik zie 
weer meesters en juffen op het schoolplein. En in de 
school is het tenminste weer rustig. Zo hoort het’.  
“Vaak ook word ik door ouders op de hoogte gebracht 
als er in de buurt een geboorte te vieren valt.  
Soms krijg ik via via te horen dat mensen met kinderen 
op andere basisscholen overwegen om naar Noordlaren 
te gaan.” 

 
“Ik zie de toekomst voor OBS De Rieshoek vol vertrou-
wen tegemoet. We hebben als school veel te bieden. 
Ook de kinderopvang is geregeld, van zeven uur ’s och-
tends tot zeven uur ’s avonds. Er wordt nu al druk ge-
bruik van gemaakt door acht kinderen.” 
 
“ Over een jaar of tien zullen we nog steeds zo’n 45 tot 
50 kinderen hebben. We zullen alle kenmerken verto-
nen van een dorpsschool. Goede onderwijskwaliteit. 
Onderwijs naar behoefte. Dat is de kracht en het mooie 
van een dorpsschool: als het enigszins kan zorg je dat 
alle kinderen hier de basisschool kunnen doorlopen en 
dat niemand het speciaal onderwijs in hoeft.” 
 

Nyckle Swierstra 
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Vakantie in Noordlaren 
Veel mensen trekken er in de vakantie op uit. De redac-
tie van de Dorpskrant ging naar Vlieland (Marc, Wiejan-
da), naar de VS (Hieke) en naar Spaans Baskenland 
(Nyckle). Sommige mensen kiezen Noordlaren als va-
kantiebestemming. Hoe bevalt hen dat? Onderstaand 
een impressie van Hans Kaldeway die samen met Marij-
ke de Jong en hun kinderen Obe, Jurjen en Bauke twee 
weken lang op vakantie was in Noordlaren. 
 
Kan dat? Google “vakantie in Noordlaren” en je krijgt 1 
(één!) hit. Blijkbaar niet iets waar veel mensen zich druk om 
maken. Ook wij hadden de mogelijkheid om vakantie te vie-
ren in dit bijna Drentse dorp niet overwogen. Het is ons ge-
woon overkomen. Het werd ons gewoon in de schoot ge-
worpen. Vrienden aan de Noorderstraat vernamen dat wij 
nog geen vakantieplannen hadden, terwijl zij nog een poe-
zenoppas zochten voor hun vakantieperiode. Zo gaat dat 
dus. Je moet “mensen kennen”, alleen dan kom je als va-
kantieganger Noordlaren binnen.  

Na enkele dagen bleek dat wij toch niet de enige vakan-
tiegangers in het dorp waren. De fanatiek tuinierende over-
buurman was in werkelijkheid de vader van de overbuur-
vrouw. De achterbuurvrouw, die er met haar welluidende, 
Franse telefoongesprekken voor zorgde dat we ons bijna in 
Frankrijk waanden, bleek de moeder van de achterbuur-
vouw te zijn. Maar verder geen vakantieganger te beken-
nen. 

 

En dat terwijl het aan alle kanten wemelt van de toeristi-
sche aantrekkelijkheden. Waar moet ik beginnen? Diverse 
hunebedden, de Bloemert, sfeervolle bossen, de Sprookjes-
hof, vliegtuigspotten in Eelde, dat prachtige stukje Noord-
laarderweg (tussen Noord- en Midlaren,  “Nikslaren” vol-
gens het nageslacht, wat overigens geen negatieve kwalifi-
catie inhoudt), de Drentse Aa, Appelbergen, Zuidlaarder-
meer, Meerwijck (alleen jammer van dat trage zelfbedie-
ningspontje, volgens het nageslacht). Dit alles binnen een 
straal van 15 kilometer, bereikbaar via gezellig kronkelende 
fietspaden, steeds voorzien van de nodige uitspanningen 
(nageslacht: de “Colalocaties”). Mocht er ooit nog een VVV 
Noordlaren worden opgericht, dan kunnen ze mij bellen, ik 
schrijf zo een folder vol. 

 

Voorlopig lijkt het daar nog niet op. Noordlaren laat alles 
wat met vakantiedrukte te maken heeft graag aan zich voor-
bijgaan. Het dorp is een serene enclave in een gebied waar 
het toerisme welig tiert. Een ideale vakantieplek eigenlijk, 
en exclusief ook nog, alleen voor de enkeling die “mensen 
kent”.  

 

Totdat de eerste vorst zich aandient. Ik zou graag eens 
zien wat de drang om “de eerste van het seizoen” te zijn 
met Noordlaren doet. TT-achtige kampementen naast de 
skeelerbaan? Files van campers langs de Zuidlaarderweg? 

Overal “Bed & Breakfast” 
bordjes in de tuin? Ik kan het 
me bijna niet voorstellen. 
Maar ik kom kijken. Tot in de 
winter! 
 

Hans Kaldeway 
www.hanskaldeway.nl 

 

Obe, Jurjen en Bauke bij hunebed 
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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). 

Jubi leum-
p o s t z eg e l 
Haren 850  
 
 
 

Bijna iedere maand verschijnt er een unieke postzegel 
met een Harense afbeelding. De maandelijkse oplage 
bedraagt  250 velletjes à 10 zegels. De zegels die na-
tuurlijk ook als frankeerzegels gebruikt kunnen worden, 
zijn vanaf 1 augustus te koop bij de boekhandels Bruna 
en Boomker Boeken + in Haren. De zegels behouden 
hun waarde. 
  

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 andere informatie 
over de postzegels, de Stater en tal van andere activitei-
ten in het kader van Haren 850 jaar te vinden. 
 

Hein Bekenkamp 
(050) 312 05 05 
06 250 630 97 
info@bekenkamppers.nl 
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Stater toegevoegd aan collec-

tie Groninger Museum 

De betaal- en gedenkpenning de Stater, die eerder dit 
jaar werd geslagen ter gelegenheid van het 850-jarig be-
staan van Haren, wordt toegevoegd aan de Collectie 
Munten en Betaalpenningen van het Groninger Museum. 
Dinsdag 31 augustus worden twee, ongebruikte, exem-
plaren door de Stuurgroep Haren 850 aangeboden aan 
dr. Egge Knol, conservator archeologie en geschiedenis 
van het Groninger Museum. De heer Knol is ook de be-
heerder van voornoemde collectie. Het Groninger Muse-
um is tot aan het einde van dit jaar ondergebracht in het 
oorspronkelijke museumgebouw aan de Praediniussingel 
59 in verband met de renovatie van het nieuwe museum. 
  
De penning heeft in het Harener betalingsverkeer gedu-
rende dit jubileumjaar 2010 een waarde van 3 euro. Begin 
dit jaar is de Harener middenstand gevraagd mee te hel-
pen de Stater onder het winkelende publiek in omloop te 
brengen. Voorzitter van Ondernemend Haren, Jaap Boe-
rema, toonde zich bij de presentatie zeer enthousiast. Bij 
de start van de actie heeft meer dan de helft van de Hare-
ner winkeliers zich als deelnemer in dit penningproject 
aangemeld en een raamsticker aangebracht ten teken dat 
hun zaak meedoet. Elders in Nederland is inmiddels 
groeiende belangstelling voor de Stater, zo meldt de 
MUNTkoerier, het onafhankelijk maandblad in de Benelux 
voor verzamelaars van munten, penningen en papiergeld. 
  
De naam Stater verwijst naar een oude Romeinse munt 
die in het verre verleden ook in dit gebied is gebruikt en 
bij archeologische opgravingen is gevonden. De Stater is 
ontworpen door Jeannette Ensing uit Groningen, die des-
tijds ook de huisstijl van de gemeente Haren vormgaf. Het 
bekende logo met de dorpstoren en de molen is op een 
andere wijze opnieuw in deze penning verwerkt. 
 
De Harense edelsmid Jos Mastenbroek heeft inmiddels 
exclusieve zilveren Staters geslagen. Een deel daarvan is 
verwerkt in een zilveren sleutelhanger. Bovendien is een 
bescheiden aantal zilveren Staters verguld. 
  
De netto opbrengst van deze penningactie is bestemd 
voor het Terre des Hommes schoolproject in Goa in India, 
waarvoor in dit jaar ook actie wordt gevoerd. 
Alle informatie vindt u ook op www.haren850.nl 

Leeskringen 
in Haren 
 
 
 
Torion gaat in september wederom van start met de 
leeskringen op de vrijdagochtend. Komend seizoen wor-
den de volgende vijf boeken gelezen en in een groep 
van maximaal 15 personen besproken onder leiding van 
een deskundige.  
 
Suzanna Jansen - Het Pauperparadijs 
Hermabn Koch - Het diner 
Renate Dorrestein - is er hoop 
Rosita Steenbeek - Ballet Russe 
Tatiana de Rosnay - Haar naam was Sarah 
 
Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opne-
men met Torion,  
tel. 050 - 534 41 73, dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 
13.00 uur, of via info@torion.nl  en aanmelden via de 
website www.torion.nl is ook mogelijk. 



 

 

 

 

 

 

 

Tijdens Kunst- & Cultuur-

markt Haren 

Deelnemerskaarten voor Pelgrimage in 

voorverkoop 
 

Tijdens de aanstaande Kunst- en Cultuurmarkt op 

zaterdag 4 september in de Harener dorpskom, kan 

men zich inschrijven voor deelname aan de Pelgri-

mage op zaterdag 2 oktober. In deze voorverkoop 

zijn de kaarten met korting te verkrijgen in de kraam 

van Terre des Hommes die vlakbij de Dorpskerk 

staat. 
 

Deelnemerskaarten kosten op de 2de oktober zelf € 

5,00. Wie zich van tevoren inschrijft, betaalt slechts € 

3,50 per persoon. De Pelgrimage op 2 oktober vindt 

plaats in het kader van ‘Haren 850 jaar’. Het is een tocht 

over een afstand van ongeveer 18 kilometer, die de 

deelnemers voert langs verschillende historische loca-

ties in de gemeente Haren. Startpunt is de plek waar 

destijds het Klooster Yesse in Essen stond. Eindpunt is 

de Bartholomeuskerk in Noordlaren, waar de pelgrims 

hun eigen ‘Akte van Celebratie’ van hun naam mogen 

voorzien en waar deze Akte gezegeld zal worden. 

De tocht voert ook door Glimmen en Onnen. De Pelgri-

mage kan te voet of per fiets worden afgelegd. Voor de 

wandelaars is er de mogelijkheid om de Pelgrimage met 

4 kilometer te bekorten. Deelname staat open voor alle 

inwoners van Glimmen, Haren, Onnen en Noordlaren 

en voor wie verder maar wil deelnemen uit Stad, Om-

melanden en d' Olde Lantschap. De Pelgrimage is ook 

geschikt voor gezinnen. Snorfietsen en scootmobiels 

zijn toegestaan. Iedere pelgrim doet mee op eigen risi-

co. 
 

VERTREK VANUIT YESSE 

De deelnemers aan de voettocht kunnen tussen 8.00 en 

10.00 uur ’s ochtends vertrekken vanaf ‘Yesse’, het be-

zoekerscentrum op de voormalige kloosterstede aan 

Essen 7. Fietsers kunnen in Essen starten tussen 10.00 

en 12.00 uur. De deelnemers worden geacht uiterlijk om 

16.00 uur de Pelgrimage te hebben volbracht. Een 
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groep ruiters en amazones overweegt de Pelgrimage te 

paard af te leggen. Voor wandelaars is er in de middaguren 

de mogelijkheid om per busje teruggebracht te worden naar 

Yesse. 
 

LANGS HISTORISCHE PLEKKEN 

Onderweg zullen de deelnemers niet alleen historisch inte-

ressante plekken passeren. Op verschillende locaties wor-

den ook passende activiteiten voorbereid, waaraan de pel-

grims desgewenst zelf kunnen meedoen. Op enkele plaat-

sen langs de route dienen opdrachten te worden uitge-

voerd. Onderweg zijn er enkele ‘herbergen’ waar men de 

inwendige mens kan verzorgen. Marketentsters van Terre 

des Hommes zijn in Glimmen actief bij de verkoop van war-

me dranken en lunchpakketten. Waar pelgrims de weg kwijt 

zouden kunnen raken, zullen pijlborden geplaatst worden 

om hen op het rechte spoor te houden. Overigens krijgen 

de deelnemers een routebeschrijving mee, waarin ook his-

torische feiten vermeld staan. Om de opdrachten onderweg 

goed bij te kunnen houden, krijgt iedere deelnemer ook een 

‘stempelkaart’ uitgereikt. 
 

AANMELDEN WENSELIJK 

Zoals gemeld wordt aan de pelgrims een vergoeding van € 

5.00 per persoon gevraagd. In de voorverkoop tijdens de 

Kunst- & Cultuurmarkt en daarna ook bij de VVV en de Bi-

bliotheek Haren kunnen deelnemerskaarten met korting 

worden gekocht. Men betaalt dan € 3,50 per persoon. De 

voorverkoop sluit op 24 september as. 
 

Alle informatie over de Pelgrimage is te vinden op 

www.haren850.nl. Deze wordt voortdurend actueel gehou-

den. 
 

Hein Bekenkamp 
(050) 312 05 05 

06 250 630 97 
info@bekenkamppers.nl 

 
 

Hallo Ik ben Zoë de la Lande Cremer. 
 
Ik ben 11 jaar. 
Ik vind het heel leuk om filmpjes te monteren. 
Eerder heb ik een circusfilm gemonteerd, 
En net een film van onze fietsvakantie. 
Daar zet ik dan foto’s in en ik zet er muziek achter. 
Omdat ik spaar voor een computer en ik het heel erg leuk 
vind, wil ik ook voor anderen gaan monteren. 
 
Heeft u ook nog video opnamen waarvan u een film wilt 
laten maken? 
Bel dan voor meer informatie, 
  
Tel: 050 402 9818 
Zoë 



UIT DE LUCHT GEGREPEN:  
 

HOUD DE DUIF !!! 
 
Er zijn klei-,  Hout-, Holen-, Turkse Tortel-, post(/
Rots-)duiven en Zomertortels. Op de eerste twee 
mag geschoten worden. De eerste gaat aan digge-
len, de tweede wordt als hij goed geraakt is opge-
raapt door een hond. Houd de duif! Zo lijkt het cre-
do. Er is echter geen houden aan zal ik u vertellen.  
 
De duivenstand hangt samen met het voedselaanbod. 
Dat is voor deze soort echt gigantisch. Hun voedsel 
bestaat uit knoppen, groenvoer, zaden, peulen gemors-
te oogstresten en van dat alles is er een enorm aan-
bod. Dankzij de landbouw. Onafzienbare oppervlakten 
zijn in Europa ingericht voor het kweken van het favo-
riete voedsel van de Houtduif: granen, erwten, maïs (na 
de oogst vooral van belang). Die jacht zal wel open 
blijven, want het bestaan van deze vogel leidt – als je 
het niet op de koop toeneemt en incalculeert - tot finan-
ciële schade en dan heb je het gedaan. Je blijft op de 
jachtlijst. 
 
Dweilen met de kraan open 
Het is echter dweilen met de kraan open. Vanuit Noord-
Europa worden tijdens de najaarstrek alle verliezen 
aangevuld en anders wel door middel van een enorm 
reproductievermogen. In de jaren waarin nog erg veel 
oogst gemorst werd, tot de ontwikkeling van meer effici-
ënte oogstmethodes, bleek deze soort in staat tot het 
opleveren van vier volle nesten per jaar. De grootste 
broedsels in de tijd dat andere vogels allang klaar wa-
ren; de oogsttijd, dus nu, in augustus en september. Tot 
in oktober zijn er jonge Houtduiven in nesten te vinden. 
Het schieten op deze vogel is vrij zinloos en leidt alleen 
tot verstoring voor andere soorten en ergernis bij de 
toeschouwer. 
 
Wham 
De Houtduif is niet alleen prooidier voor de 

(jagende) mens, maar geeft ook een aantal roofvo-

gels bestaansrecht en vlees op de nestrand: Havik 

en Slechtvalk zijn de meest aangewezen en gespe-

cialiseerde predatoren, namelijk van dezelfde afme-

ting en met een forse stootkracht. Zo’n duif wordt, 

wham, zo uit de lucht geplukt. Die actie is met enig 

geluk gewoon in onze omgeving waar te nemen zo-

als al eens gemeld in deze rubriek. Qua vorm en in 

vlucht is het best wel eens lastig om zo’n Houtduif 

te onderscheiden van een Havik. Alleen de Havik 

heeft meer de neiging om te gaan rondcirkelen. Bo-

vendien is de snavel krom, maar dat is in vlucht en 

op afstand van een probleem voor een waarnemer. 

Houtduif  
De Houtduif is de grootste van onze duiven. Krachtige 
vlucht, meestal getweeën, maar in najaar en winter 
vaak in groepen van enkele tientallen. Kenmerkend zijn, 
bij volwassen beesten, de witte halsvlekken aan weers-
zijden van de kop én, in vlucht te zien, de witte banen 
op de vleugels. Ze maken een dun nest in bomen. Maar 
er zijn heel slimme Houtduiven in akkergebieden die op 

de grond broeden en lopend hun kostje bijeen scharrelen. 
Bij toeval ontdekt door een vogelaar die zang hoorde in een 
boomloze landbouwsteppe. Hij zingt vrijwel het hele jaar 
door. Ook (of juist ☺) nu, in de oogsttijd. Dat valt op omdat 
haast alle andere zangvogels zwijgen. “Roe kóe koe koe-
koe, roe kóe koe koekoe” enz. met een abrupt einde: een 
bescheiden “koe”. Ach u kent het wel. De baltsvlucht is ook 
een redelijk bekend spectakeltje: hevig flappend stijgt zo’n 
beest op om even later met een zweefvlucht weer een tak 
op te zoeken als hij het kunstje niet meteen herhaalt. Turk-
se Tortels doen trouwens ook zoiets. 
 
Holenduif 
Hier en daar in het veld, bij oude eiken en in oudere stuk-
ken beuken- en eikenbos hoor je nog een andere duif; ook 
nu nog, net als de Houtduif. Die zang heeft wat uil-achtigs, 
Een aanzwengelend “hoe – hoe – hoe – hoe”, maar wel 
overdag en dus geen uil. Dat is de minder bekende, maar 
toch jaarlijks op genoemde plekken te vinden Holenduif. 
Iets kleiner dan de Houtduif; meer blauwgrijs van boven 
met een duidelijk zwarte vleugelrand. Ook meestal met z’n 
tweeën en in kleine groepen. Broedt in boomholtes en dus 
ook in grotere nestkasten Bij gebrek daaraan, zoals op de 
waddeneilanden, kiest hij ook konijnenholen als broedplek. 
Mooi te zien op Schier als je richting Kobbeduinen gaat. In 
onze omgeving zit hij jaarlijks in het bosje bij Blankehoeve 
en in oude eiken in boomwallen; het Glimmerbos is ook 
mooi voor deze soort. 
 
De andere duiven bewaren we voor later! 

 
Wim Woudman 
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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 

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

Culturele Raad Haren  
Presenteert 

 

Clockhuyspodium 
 

MARTIN KORTHUIS & BAND 
 

Groningse zanger met  

liedjes die pakken, liedjes die ontroeren 

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2010 

20.30 UUR in ’t CLOCKHUYS 

Entree € 7,50 

 

Kaartreservering via: clockhuyspodium@hotmail.nl 

Kaartverkoop aan bar van Clockhuys  

vanaf een week voor het optreden 

 

Tineke Bloemerts 
secretaris Culturele Raad Haren 
labloemerts@home.nl  
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Expositie  Zwanny Klei  in 
Oude Veerhuis. 
 

In de maanden juli en augustus is op zondagen de ex-
positie van Zwanny Klei  in Café Huiskamerrestaurant  
“Het Oude Veerhuis”, te Noordlaren, te bezichtigen. 
 
Zwanny is geboren in Deventer en later naar Groningen 
verhuisd, waar zij haar jeugd 
heeft doorgebracht. Zwanny woont nu in Eelde. 
 
Al jong ging zij naar de handenarbeidschool in Gronin-
gen en heeft daar veel  
technieken geleerd. Veel later heeft Zwanny er een op-
leiding creatieve werkvorming 
gedaan. Hier werd gewerkt met o.a. hout, metaal en 
textiel. Zo heeft zij zich steeds 
verder ontwikkeld en is vervolgens met aquarelleren en 
schilderen  begonnen. 
 
Zwanny Klei is iemand die volop van de natuur geniet. 
Graag gaat zij er met de fiets opuit en is vaak in de om-
geving van Zeegse te vinden om te genieten van de rust 
en het mooie landschap van de Drentse A en om er in-
spiratie op te doen. 

 
Het werk van 
Zwanny is 
veelal kleur-
rijk, vooral de 
natuur is wat 
haar hierin 
boeit en geeft 
een zonnige 
indruk.  
 
Het materiaal 
gebruik is 
aquarel en 
acryl. 
 
 
 
 
 

 
Zwanny heeft lessen gevolgd van verschillende docen-
ten o.a. van Leo Kools en  Ineke Tuinier. Hierdoor is het 
werk heel divers. Hieraan heeft zij  later nog vlieseline – 
ecoline techniek en kleurenets toegevoegd 
 
De expositie van Zwanny Klei is  tot en met zondag 29 
augustus 2010 te bezichtigen. De toegang gratis. Ope-
ningstijden zijn iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur in 
Café Huiskamerrestaurant "Het Oude Veerhuis", Mees-
ter Koolweg 2, aan het haventje in Noordlaren. Meer 
informatie over het Café Huiskamerrestaurant is te vin-
den op www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl. 
 

Mike Snijder 
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Open dag imkerij naar tevre-
denheid bezocht. 
 
 

Op zondag 11 juli konden wij een groot aantal bezoekers 
verwelkomen op onze bijenstand . Alle bezoekers kregen 
een rondleiding met uitleg over waar imkers zoal mee bezig 
zijn. Er was een observatiekast waar men de bijen en vooral 
de koningin kon zien , en er was uitleg hoe een bijenvolk 
functioneert. Verder was er veel te zien over honingslinge-
ren en de moderne koninginneteelt. 
 
De bezoekers stelden veel vragen en deze konden tot te-
vredenheid beantwoord worden, ook werden kasten geo-
pend om de zachtaardigheid van de bijen te demonstreren. 
Men kon honing proeven en er waren diverse bijenproduc-
ten aanwezig voor de verkoop. 
 
De imkerijdag toont aan hoe belangrijk bijen in ons leven 
zijn, de bestuiving van groenten en fruit. 
Bezoekers waren zeer geïnteresseerd en gingen enthousi-
ast met veel opgedane kennis naar huis . Al met al een zeer 
geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is . 
 

Lucas Hamming   
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Gaan… 
 

Wil je je even voorstellen? 
Wij zijn Poul van der Tuin en Ria Groeneveld en zijn geluk-
kige ouders van drie kinderen: Jasmijn, Jan Wouter en 
Toon van der Tuin.  

 
Wat doe je (doen jullie) in het dagelijkse leven?  
Poul heeft een eigen praktijk voor Fysiotherapie in Sappe-
meer. Ria werkt als groepsleerkracht op OBS de Wissel in 
Haren. Jasmijn studeert Fysiotherapie. Jan Wouter studeert 
aan de ALO Gezondheid & Management. Toon werkt mo-
menteel fulltime in de Lanteern om binnenkort op reis te 
kunnen gaan. 

 
Waar woonden jullie in Noordlaren en hoelang? 
We hebben tien jaar aan het Hovenpad gewoond en zijn 
daarna verhuisd naar de Steegakkers, daar hebben we ver-
volgens 15 jaar gewoond. En sinds 1 maart wonen we aan 
de Dalweg in Onnen. 
 
Wat is het leukste dat je te binnen schiet als je aan 
Noordlaren denkt?  
De prachtige natuur: de polder, het bos en De Rieshoek 
zoals het vroeger was.  

 
Wat is je dierbaarste herinnering aan Noordlaren? 
Onze dierbaarste herinnering aan Noordlaren is het op-
groeien van onze kinderen hier en de vele jaren werkplezier 
op De Rieshoek. 
 
Wat/wie mis je het meest?  
Soms toch nog heel even dat gezellige schooltje. 
 
Wat vind je echt te gek aan je nieuwe woonplek? 
De omgeving, de rust en de vrijheid rondom ons huis. 
 
Waar is het mooiste plekje van Noordlaren?  
Het mooiste plekje in Noordlaren is de vogelkijkhut. 
 
Wat moet er beslist niet aan Noordlaren veranderen?  
De prachtige natuur rondom het dorp. 
 
Wat denk je, zien we je nog eens terug in Noordlaren?  
Ja zeker weten. 
 
Wil je verder nog iets kwijt?  
Wij wensen iedereen alle goeds toe! 

Komen… 
 

Wil je je even voorstellen? 
Wij zijn Leonard, Inge en Len Hordijk. We wonen sinds 
juni aan de Steegakkers 4. En dat met veel plezier. Leo-
nard is 35 jaar, Inge 31 jaar en Len 10 maanden. Inge 
werkt als intern begeleider bij Visio in Haren, een school 
voor blinde kinderen met een verstandelijke beperking en 
Leonard werkt als loopbaanbegeleider voor Rozijwerk. 
Hij begeleidt jongeren met een verstandelijke beperking 
bij het vinden en het houden van werk.  
 
Waar woonden jullie hiervoor? 
Hiervoor woonden we twee jaar in Zwolle en daarvoor 10 
jaar in Groningen. De omgeving is dus niet helemaal on-
bekend. Sterker nog: vanuit Groningen gingen we wel ’s 
met de bus naar Noordlaren om daar te wandelen! 
 
Wat was jullie belangrijkste reden om naar Noordla-
ren te verhuizen? 
Inge werkt in Haren, vanuit Zwolle zat ze dus wekelijks 
heel veel tijd in de trein. Nu is dat een heerlijke fietstocht 
geworden. Bovendien woonden we in Zwolle in het cen-
trum aan een druk kruispunt. Laten we zeggen dat daar 
dagelijks meer brommers langs scheurden dan hier in 
een heel jaar. 
 
Wat zijn de eerste indrukken?  
Heel positief! De mensen zijn vriendelijk. We vonden het 
heel gezellig om op het 6-kamp eind augustus met veel 
mensen kennis te maken. 
 
Hebben jullie al een favoriete plek in Noordlaren? 
Juist de afwisseling in de omgeving is zo mooi. Leonard 
loopt veel hard en probeert steeds een nieuwe route uit. 
De ene dag door de polder met het Groningse weidse 
uitzicht. De andere dag juist door de Drentse bossen. De 
favoriete plek van Len is het strandje aan het meer. 
 
Wil je verder nog iets kwijt? 
Nu we hier wonen, genieten we volop van Noordlaren en 
de prachtige omgeving. 

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 Steegakkers 4. 



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). 
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Categorie Natuurlijk Noordlaren: 
Annemarie Kanon: lekker wegdromen 

Categorie Typisch Noordlaren: 
Tineke Hemmes: de molen 

Categorie Verrassend Noordlaren: 
Petra Groefsema: zo hoef je toch nooit meer met vakantie 

Categorie Welkom in Noordlaren: 
Ingrid Schenk: appeltjes door de 'voordeur' 

De 4 winaars van de fotowedstrijd Noordlaren  


