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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 
 

• 11 december kerstbomen verkoop / 
kerstmarkt 



“De Hoeksteen” is het 
dorpshuis in Noordlaren. 
 
Het dorpshuis biedt ruimte aan diverse activiteiten 
en groepen van jong tot oud en beschikt over zalen 
en faciliteiten voor 10 tot 150 personen. 
Naast sociale - en culturele activiteiten kan men er 
ook terecht voor vergaderingen, lezingen, feesten, 
cursussen en nog veel meer. Het dorpshuis is een 
plek waar mensen elkaar ontmoeten.  
 

Word jij onze nieuwe beheerder 
(M/V) van het DORPSHUIS? 

 

Je belangrijkste taken 

• Je bent de gastheer/vrouw van het Dorpshuis en 
onderhoudt de contacten met gebruikers en re-
laties 

•  Je plant en coördineert de inzet van vrijwilligers 

• Je bent verantwoordelijk voor een goede exploi-
tatie, verzorgt de verhuur van de zalen, verzorgt 
de inkoop en verkoop van consumpties met bij-
behorende administratie 

• Je verzorgt en regelt het beheer, waaronder het 
schoonhouden en (eenvoudig technisch) onder-
houd van het gebouw . 

 
Wie zoeken wij 

Jij hebt: 

• goede sociale en communicatieve vaardigheden 
en kan zelfstandig werken  

• een flexibele instelling en bent bereid veelal op 
onregelmatige tijden te werken 

• een enthousiaste en betrouwbare instelling 

• een Verklaring Sociale Hygiëne of een Verkla-
ring Vakbekwaamheid het diploma Algemene 
Ondernemersvaardigheden, kennis van HACCP 
en Bedrijfshulpverlening 

• bij voorkeur (horeca-)ervaring in een soortgelijke 
functie en bent minimaal 21 jaar 

 
Wij bieden jou: 

• Betaling volgens de Horeca COA functiegroep 
IV en afhankelijk van leeftijd en  ervaring. 

• Een dienstverband van gemiddeld 28 uur per 
week. 

 
Heb je interesse? 
Voor nadere informatie over de functie kun je contact 
opnemen met het bestuurslid G. de Boer, telefoon 050-
4090315. 
 
Sollicitatiebrieven kun je tot 25 september 2010 richten 
aan het bestuur van Stichting Dorpshuis de Hoeksteen 
p/a Lageweg 65, 9479 PB Noordlaren of per mail 
i.mook@pl.hanze.nl 
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Het Ameland van Jelle Hartse-
ma in Oude Veerhuis. 
 

Jelle Hartsema, die 2 jaar geleden veel succes had met zijn 
gestileerde dorpsgezichten, exposeert nu in Café Huiska-
merrestaurant “Het Oude Veerhuis”, te Noordlaren met te-
keningen van Ameland.  
 
Jelle Hartsema is in 1930 geboren in Zoutkamp en is thans 
woonachtig in Groningen zuid. Hij studeerde in 1949 af aan 
de Academie Minerva te Groningen. Van 1949 tot 1957 was 
Jelle werkzaam als reclametekenaar in het bedrijfsleven. 
In 1958 behaalde hij het diploma MO-A Handvaardigheid en 
werd leraar aan het huidige Alfa college en het Noorder-
poortcollege. 
 
In feite is Jelle graficus, en wel één van de beteren. Zijn 
boorbraak kwam met het illustreren van de memoires van 
oud-politicus Fredde Schurer. Dit boek, “De beslagen spie-
gel”, werd in eerste instantie gepubliceerd als feuilleton in 
de zaterdagbijlage van de Leeuwarder Courant. 
Na het behalen van het diploma-B Handvaardigheid gaf 
Jelle les als gastdocent aan de lerarenopleiding van de 
School voor Handenarbeid (Snieschoule) en verzorgde hij 
de lay-out voor het maandblad voor handenarbeid. 
 
Voor zijn tekeningen en schilderijen is de natuur zijn inspira-
tiebron. Maar ook weten karakteristieke gebouwen hem te 
boeien. In tegenstelling tot zijn meer figuratieve werk van de 
vorige keer, laat hij nu zijn meer realistische kant zien. 
 
In Het Oude Veerhuis hangen werken die karakteristieke 
plekjes op Ameland laten zien in conté, sepiakrijt en berg-
krijt. 
 
 
Het werk van Jelle Hartsema is  tot en met zondag 31 okto-
ber 2010 te bezichtigen. De toegang gratis. Openingstijden 
zijn iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur in Café Huiska-
merrestaurant "Het Oude Veerhuis", Meester Koolweg 2, 
aan het haventje in Noordlaren. Meer informatie over het 
Café Huiskamerrestaurant is te vinden op 
 www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Noordlaarderbokaal  2010  
 

4 september waren ze er weer allemaal 

Voor de strijd om de felbegeerde Noordlaarder  

Bokaal 

Ingevlochten, opgezadeld en met gewassen benen 

Trokken de deelnemers, op het paard of langs de weg 

Naar een prachtige locatie, ingang Zuidlaarderweg 

Familie Kroeze leverde het land 

Familie de Winter een bak vol zand 

Dressuur en springen met een boog 

Wat lag de lat weer hoog 

Spectaculair was het kegelparcours 

In je wagentje blijven zitten was een helse toer 

In 2009 won Elviera Boverhof de bokaal  

In 2010 ging de 7jarige Christel Kelders er mee aan 

de haal  

Na afloop een B.B.Q met lekker eten, jus en fris 

En bier met de kleur van mooi helder paardenpis. 
 

Alle deelnemers en een iedereen die er aan heeft bijge-
dragen dat 4 september een prachtige speciale sportie-
ve  dag is geworden. 

BEDANKT 
 

We wensen de familie Bert Harms veel plezier en suc-
ces met het voorbereiden en organiseren van de 10e 
Noordlaarderbokaal 2011. 
 

Uitslagen: 
Springen 20 cm 
1. Mirjam Eitens met Liberon 
2. Francis Kelders met Floorjes hof Julia 
3. Christel Kelders met Luna 
 

Springen 40 cm: 
1.Desmae Olieberg met Pouline 
2. Lindi Biemolt met Bo-Cainne 
3. Carolien Kroeze met Bobbie 
 

Springen 60 cm: 
1. Jeske Geerts met Pouline 
2. Eline v. Zanten met Skip 
3. Eline v. Zanten met  Head Hunter 
 

Springen 80 cm: 
1. Elviera Boverhof met Dasha 
2. Roelina Hooiveld met Toriena 
3. Eline v. Zanten met Skip  
Mennen B dressuur: 
1. Willem v/d Es met Angelina 
1. Henry Nijboer met Angelina 
2. Nanda Bieze met Karla van Veldzicht 
3. Eric Kelders met Luna 
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 Kegelparcour mennen: 
1. Nanda Bieze met Karla van Veldzicht 
2. Twan v/d Velde met Nora 
3. Henry Nijboer met Angelina 
 

BB Dressuur pony’s 
Basis onderwijs: 
1. Shade Olieberg met Leo 
2. Rianne v. Zanten met Head Hunter 
Voortgezet onderwijs 
1. Nica Offferinga met Enya 
2. Ilonka Kroeze met Steffi 
 

B dressuur pony’s: 
Basis onderwijs 
1. Christel Kelders met Luna 
2. Mirjam Eitens met Liberon 
3. Rowena boverhof met Fjorda 
 

Voortgezet onderwijs 
1. Anouska Eitens met Steffie 
2. Desmae Olieberg met Irish Pint 
3. Mariska Bakker met Liberon 
 

BB dressuur Paarden: 
1. Jeske Geerts met Voila 
2. Sabrina Jansen met Armani 
3. Irene Timens met Madelief 
 

B dressuur paarden: 
1. Roelina Hooiveld met Toriena 
2.Christel Leemhuis met Lonely 
3. Elviera Boverhof met Bright Boy 
 

L dressuur: 
1. Christel Leemhuis met Lonely 
2. Marije Klaseboer met Mareja 
3. Annemiek Nanninga met Athos 
M dressuur: 
1. Elviera Boverhof met Dasha 
 

Winnares van de Noordlaarder Bokaal Christel Kelders op haar 
pony  Luna    
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Beste lezers en deelnemers, 
 
Als eerste willen wij onze excuses aanbieden voor het 
laat plaatsen van alle uitslagen! 
Het aantal deelnemers was het afgelopen seizoen pri-
ma. We hebben ook nieuwe gezichten gezien. We ho-
pen dat er natuurlijk in het volgende seizoen nog meer 
mensen komen om gezellig te klaverjassen, kruisjassen 
of te sjoelen. 
Graag willen we alle deelnemers bedanken voor de 
deelname en de sfeervolle avonden! 
Natuurlijk willen we Liesje Kok, Tjebbel Harms en Piekie 
Snuk van harte feliciteren met het behalen van de 1ste 
plek van het seizoen 09/10. Ook een speciale dank voor 
Jeanette Elzinga die iedereen van consumpties heeft 
voorzien. 
Het is inmiddels september en de dagen worden korten, 
dus dat betekent dat we deze maand weer beginnen 
met klaverjassen, kruisjassen en sjoelen! 
We hopen dat jullie weer allemaal weer present zijn. Wij 
zijn het in ieder geval wel! 
 
Iedereen nogmaals bedankt en we zien jullie graag 
weer op 24 september. 
 
Namens het bestuur, 
 
Borgert Vrieling 
Martinus Tuik 
 
Schrijf de volgende data voor de klaverjas, kruisjas en 
sjoel avonden in je agenda: 
24 september 2010 
29 oktober 2010 
26 november 2010 
17 december 2010 
21 januari 2011 (een week eerder i.v.m. kaartmarathon 
in Onnen) 
25 februari 2011 
25 maart 2011 
 
Uitslagen van vrije klaverjas, kruisjas en sjoel avon-
den 2009/2010: 
 
25 september 
 
Klaverjassen:        Kruisjassen:  Sjoelen: 
1. Willem Bazuin 7068 1. Tjebbel Harms 4812 1. 
Piekie Snuk  1225 
2. Jacob Wolters 7009 2. Klaas Vos  4760 2. 
Rena Gibcus 1046 
3. Gerard Gibcus 6930 3. Fok Eisses    4564 3. 
Janny ten Kate   998 
P: Roelie Eisses 5343 P: Linze de Vries    4552 P: 
Thea Gibcus   895 
 
30 oktober 
 
Klaverjassen:        Kruisjassen:  Sjoelen: 
1. Libbe Kok  6969 1. Tjebbel Harms 4934 1. 
Piekie Snuk  1320 
2. Henk Wieland 6787 2. Klaas Vos  4804 2. 
Rena Gibcus 1124 
3. Janny Veldman 6682 3. Fok Eisses  4496   
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 3. Janny ten Kate 1081 
P: Geertje Reinders 5332 P: Linze de Vries    4454 P: 
Alie Kosse  1030 
  
27 november 
 
Klaverjassen:         Kruisjassen:  Sjoelen: 
1. Wim Kok  7384 1. Klaas Vos  5135 1. Lidy 
Lemmen 1072 
2. Borgert Vrieling 7191 2. Tjebbel Harms 5061 2. Alie 
Kosse  1049 
3. Libbe Kok  6885 3. Fok Eisses  4407 3. 
Thea Gibcus 1005 
P: Martinus Tuik 5118 P: Linze de Vries    4089 P: Marie 
Vos    934 
 
18 december 
 
Klaverjassen:         Kruisjassen:  Sjoelen: 
1. Albert Heine   7588 1. Tjebbel Harms 4964 Geen 
sjoelers. 
2. Gerrit Otten s   7297 2. Albert Jan Veldman4790 
3. Liesje Kok    6794 3. Linze de Vries 4786 
P: Geesje Harms   6505 P: Klaas Vos  4248 
 
22 januari 
 
Klaverjassen:            Kruisjassen:  Sjoelen: 
1. Jan Wieland 6972 1. Tjebbel Harms 4860  Geen 
sjoelers. 
2. Gerrit Ottens 6879 2. Linze de Vries 4618 
3. Liesje Kok  6554     Fok Eisses 
 4618 
P: Roelie Eisses 5226 3: Klaas Vos  4602 
 
26 februari 
 
Klaverjassen:         Kruisjassen:  Sjoelen: 
1. Janny Veldman 7337 1. Linze de Vries 4966 1. Piekie 
Snuk  1271 
2. Liesje Kok  7253 2. Wim Kok  4840 2. 
Rena Gibcus 1111 
3. Henk Wieland 6891 3. Willy van Delden 4761 3. 
Lidy Lemmen 1076 
P: Geesje Harms 5253 P: Gerard Gibcus 4433 P: Janny 
ten Kate   996 
 
26 maart 
 
Klaverjassen:            Kruisjassen:   Sjoelen: 
1. Tine Huizing 7984 1. Klaas Vos  5040 1. Piekie 
Snuk  1299 
2. Borgert Vrieling 6970 2. Linze de Vries 4828 2. Rena 
Gibcus 1119 
3. Gine Docter 6687 3. Willy van Delden 4684 3. 
Lidy Lemmen 1118 
P: Henny van Delden 5072 P: Albert Jan Veldman4204
 P: Janny ten Kate   954 
 
P = Poedel 
 
Winnaar Klaverjassen seizoen 09/10: Liesje Kok 
Winnaar Kruisjassen seizoen 09/10: Tjebbel Harms 
Winnaar Sjoelen seizoen 09/10: Piekie Snuk 



Cursussen  
Engels en 
Duits 

 
De nadruk ligt op het verbeteren van de spreekvaardigheid 

en het vergroten van de woordenschat. 

 
Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen 
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 web-
site www.torion.nl is ook mogelijk. 
 
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 
 
 

 

Schildersgroep  
Kiel Windeweer  
exposeert met 
enkele leden in 
de Hoeksteen. 
 

Er zijn voornamelijk aquarellen en enkele acryl schilderijen 
te zien. Leerlingen van Jenneke Kiewiet,  Kunstencentrum 
Haren,  zullen de vitrines vullen. 
 
Zondag 12 september en 10 oktober  
(van 14.00 – 17.00 uur)   
 
is iedereen van harte uitgenodigd de expositie te bezichti-
gen. 
 
Meer info via Lia Moes  050 – 5567808 

Tot ziens in Hoeksteen . 

 

Lia Moes 
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Afsluiting Jeugdsoos was op  
7 juli 2010 
 
Op 7 juli 2010 was de laatste activiteit van het sei-
zoen met de jeugdsoos. We hebben het feestelijk af-
gesloten met een flinke duik in het zwembad van Tro-
piqua in Veendam. Het was op en top genieten! We 
willen de kinderen bedankten voor een fantastische 
seizoen en hopen dat jullie volgend seizoen ook weer 
met z’n allen komen! 
 
Groeten, 
Anna, Borgert, Ewoud, Luuk en Niek 
 

Verslagje over de jeugdsoos 
 
De jeugdsoos was dit jaar ook weer helemaal top! 
Er werd gedanst, geklest en lekker tv gekeken! 
 
We hebben heel veel leuke dingen gedaan, maar 
vooral het zwemmen was een feest !  
We hebben o.a Casino avonden gehad, tv avonden of 
g e w o o n  l e u k e  s p e l l e t j e s  a v o n d e n .  
Ik ga volgend jaar gewoon weer! 
 
Liefs, 
Celine de Wit 
 

De Jeugdsoos gaat weer van 
start!! 
 
De Jeugdsoos is voor de leerlingen van groep 7 en 8 
van de OBS de Rieshoek te Noordlaren en de 1ste 
jaars van het voortgezet onderwijs (groep 8 van vorig 
jaar). De jeugdsoos gaat weer beginnen op 1 oktober 
2010. 
 
De soosavonden worden gehouden op vrijdagavon-
den en beginnen om 20.00 uur tot 22.00 uur. Het 
voorlopige rooster is 1, 8 en 22 oktober; 5 en 19 no-
vember; 3 en 17 december. 
 
De kosten per avond bedraagt € 2,00. Men krijgt dan 
1 zakje chips en een consumptie gratis per avond. 
 
Dit seizoen zal de begeleiding worden uitgebreid met 
Rik van Ippen en Paulien Fidder. 
 
Groetjes, 
Anna, Luuk, Borgert, Ewoud, Niek, Rik en Paulien. 
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Toegang is  € 10,00 
 

IN DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK TE  
NOORDLAREN 

organiseert  
concerten op 

Mocht U via e-mail op de hoogte gehouden willen worden 
van de concerten stuur dan een e-mail naar de culturele 

commissie Noordlaren. Wij zullen daarna Uw adres opne-
men in het bestand en U een week voorafgaande aan de 

concerten een bericht sturen. Het e-mail adres van de cultu-
rele commissie is  

cultuur-noordlaren@hotmail.com 
 

F. P. Mulder 
Zuidlaarderweg 60B 

DEDEDEDE    

    CULTURELE COMMISSIE CULTURELE COMMISSIE CULTURELE COMMISSIE CULTURELE COMMISSIE     

NOORDLARENNOORDLARENNOORDLARENNOORDLAREN    

Zondag 17 oktober, 15.00 uur 
 

Salonensemble ‘Arco Baleno’ 
Het ensemble bestaat uit vier strijkers, pianist, slagwerker, contrabasist en zanger en brengt 

muziek uit diverse stijlperioden en landen. Het accent in dit programma ligt op Spaanse, 
Franse en Weense muziek. 

 

Zondag 21 november, 15.00 uur 
Een kwartet samengesteld uit studenten van het Prins Claus conserva-

torium uit Groningen verzorgt een klassiek programma. 

 
 

Zondag 6 februari, 15.00 uur 
 

Het koor ‘Ten Toon’, bestaande uit zestien ervaren zangers onder leiding van Wilfred 

Reneman, brengt een programma van Engelse muziek uit drie perioden t.w. middeleeuwen, 
klassieke periode en de moderne tijd. 

 
 

Zondag 27 maart, 15.00 uur 
 

‘Valse Wichter’, vier zingende vrouwen willen hun plezier in zingen graag delen met 

hun publiek. Ze doen dat door een gevarieerd programma te brengen dat bestaat uit oude 
muziek, klassieke muziek en romantische stukken.        



Noordlaarder Nieuws, september ’10               17 

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.  

 
2010:   

• 08-09 oktober 

• 10-11 december 
  

2011:  

• 04-05 februari 

• 09-10 april 

• 25-26 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 



Siertuinvereniging Noordlaren 
 

Zondag 19 september: Proeve-
nement bij de familie Kleinen-
berg, Zuidlaarderweg 77 
 

Het is alweer vijf jaar geleden dat de Siertuinvereni-
ging een eerste proevenement hield. Veel mensen 
hebben toen een heerlijke middag gehad bij onze 
gastvrouw Trijnie Landman. Daarom leek het ons 
leuk er een regelmatig terugkerend evenement van 
te maken.  
Deze keer stellen Margriet en Arie hun tuin ter beschik-

king voor de lustrumviering . Het thema is weer creativi-
teit met tuin en natuur als inspiratiebron. De bedoeling 
is dat we elkaar de resultaten laten proeven, ruiken, 
voelen, zien… Een paar voorbeelden: men zal eigen 
gemaakte wijn en likeurtjes kunnen proeven, Greetje 
laat zien hoe je met eenvoudig materiaal fantastische 
bloemstukjes kunt maken en Doetje creëert ter plekke 
iets van papier maché. Margriet showt haar quilts en we 
mogen haar bakproducten met kruiden uit eigen tuin 
proberen. Dina heeft van haar tuin- en plantenfoto’s 
mooie kaarten gemaakt. Verschillende leden hebben 
toegezegd iets te maken, maar weten nog niet precies 
wat. Spannend! Sommige producten zijn te koop. 
 

Bert Crebas en Albert-Jan Scheper van het ministerie 
van landbouw en visserij zorgen voor de muzikale om-
lijsting: zang, gitaar, mondharmonica. Ze zijn van alle 
markten thuis. 
 

Tussen 14.00 en 16.00 uur is iedereen welkom: leden, 
dorpsgenoten, gasten en introducés. 

Noordlaarder Nieuws, september ’10                     18 

 
Degenen die iets willen laten proeven showen kunnen 
contact opnemen met: 
Hanneke Videler, tel.: 4062748 of  Béatrice Poll, tel.: 
4091110 
 
Tot ziens! 
 

Het Bestuur 
 

Mocht het slecht weer zijn, dan wijken we uit naar de 
schuur van de buren.  
 
 
 
 
 
Facilitaire dienstver-
lening en Horeca 
Kluiverboom 3 
9732 KZ 
Groningen 
Tel 050 5973100  
 

                  Eet mee met de NBvP   

 
15 september is het zover, dan zit de R weer in de maand 
en starten we met de afdelingsavonden van de NBvP 
vrouwen van nu in Noordlaren. 
De eerste avond gaan we met zijn allen dineren in het res-
taurant van Alfa College in Groningen. 
 
De studenten van de opleiding facilitaire dienstverlening 
en horeca zullen onder begeleiding van de docenten ons 
gastvrij ontvangen en hun uiterste best doen om ons een 
heerlijk diner voor te schotelen. 
Naast onze leden zijn ook andere belangstellenden wel-
kom op deze “lekkere” avond. 
We worden rond half zes verwacht en ontvangen met een 
amuse. 
 
U kunt zich aanmelden voor 13 september bij Ida Kroeze 
Telefoon 050-4093237 
e-mail info@buitengoed-achterdehoven.nl 
 
of langskomen mag ook. 
Even opgeven of u wel of niet over een auto beschikt  
zodat er een indeling gemaakt kan worden. 
We verzamelen ons om 16.45 uur bij de Hoeksteen.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Noordlaarder vrouwen laat dit leuke uitje 
niet aan je neus voorbij gaan.  
 

Ida Kroeze 
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6 - Kamp   28 aug. 2010 


