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Kent u hem nog: Jimmy Carter? Ooit president van de VS. In maart 

1977 deed hij iets wat 33 jaar later tot een logeerpartij leidde bij on-

ze dorpsgenoten Tiny Koning en Willem Lamberts (Zuidlaarderweg 

60). In september 2010 waren de Japanners Tadayuku Hashimoto, 

Masako Hashimoto en Nobuko Aoyom een week bij hen te gast. 

Op een vrijdagavond belt Tiny. Ze vertelt dat er Japanners bij haar op 
bezoek zijn. Dat zij de afgelopen decennia vaker buitenlandse gasten 
gedurende een weekje op bezoek had. Dat dat zonder de Friendship 
Force International (FFI). niet gebeurd zou zijn. Ook de naam van Jimmy 
Carter valt tijdens het telefoongesprek. 
Tiny: “Wat denk je, zit er een verhaal in voor de dorpskrant?”. 

KERSTFAIR IN KERSTFAIR IN KERSTFAIR IN KERSTFAIR IN 

NOORDLARENNOORDLARENNOORDLARENNOORDLAREN    
11 december11 december11 december11 december    

v.l.n.r. Tadayuku Hashimoto, Masako Hashimoto, Tiny Koning en Nobuko 
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In de vorige Dorpskrant werd per ongeluk een foutief onder-
schrift geplaatst, hierbij een rectificatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaas Vos en Jacoba Horst omstreeks begin twintigste eeuw, de stamvader- en 
moeder van de huidige families Vos. Ze woonden in de boerderij aan de Meester 

Koolweg, waar nu Klaas en Hennie Vos wonen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaas Vos, begin eenentwintigste eeuw, in zijn element: op het water.  
(Foto: Henriëtte Eilers)  

 



Slippers 
Ik denk van wel, en dus maak ik twee dagen later ken-
nis met het echtpaar Hashimoto en mevrouw Aoyom. 
Op slippers komen ze achter elkaar de huiskamer bin-
nen. 
Tiny: “Binnen lopen ze altijd op slippers.”  
We schudden handen, neigen het hoofd, en zeggen 
onze naam. Niet dat ik die van hen versta, maar dat 
hoeft ook niet: breed glimlachend wijzen ze naar hun 
opgespelde naambatch. Mijn voornaam brengt vooral 
vraagtekens op hun gezicht. Totdat iemand er ‘Nicolaas’ 
van maakt.  
“Ah, Nicolaas !!!”, roepen ze om beurten en in koor.  
Daarna ontspint zich het gesprek, ten dele in het En-
gels, ten dele in het Nederlands.Tadayuku Hashimoto 
was voor zijn pensionering werkzaam in de reclame, 
zijn vrouw zorgde voor de huishouding en de kinderen. 
Via de FFI kwamen zij in de VS, Costa Rica, Nieuw 
Zeeland en Australië terecht. Mevrouw Aoyom zocht het 
vooral in Europa: zij bezocht tot dusverre Duitsland, En-
geland en Hongarije. 
 
Nominatie Nobelprijs 
Maar eerst nog even terug naar Jimmy Carter. Of eigen-
lijk begint ons verhaal bij Wayne Smith, stichter van de 
FFI. Ook Jimmy en Rosalyn Carter raakten bij het initia-
tief betrokken. In maart 1977 maakten zij vanuit het Wit-
te Huis het nieuws over de oprichting wereldkundig. 
Daarna ging het snel.Niet alleen in de VS maar overal 
ter wereld ontstonden afdelingen.Van Azerbajan tot 
Australië, van Vietnam tot Ierland en van tot Jordanië tot 
Singapore. De FFI verrichtte goed werk en bouwde een 
uitstekende reputatie op. In 1992 werd het werk van de 
organisatie genomineerd voor de Nobelprijs voor de 
vrede. 
 
Uitwisseling en matching 
De FFI streeft een beter begrip na tussen mensen van 
verschillende nationaliteiten. Zo komt hopelijk ook een 
vreedzamere wereld een stapje dichterbij. Hoe? Uitwis-
seling is het sleutelwoord. Het principe is even simpel 
als doeltreffend. Als lid van een Nederlandse FFI-
afdeling ontvang je een of twee keer per jaar gedurende 
één week gasten van een buitenlandse FFI-afdeling. 
Het omgekeerde kan natuurlijk ook. 
Het FFI helpt bij de organisatie en probeert zo goed mo-
gelijk te ‘matchen’, d.w.z. gezinnen en/of personen qua 
achtergrond, interesses, beroep etc. bij elkaar te zoe-
ken. B.v. onderwijzers bij onderwijzers, boeren bij boe-
ren en commerciële mensen ook bij soortgenoten 
 
Gast aan tafel 
Tiny: “De exchange director komt langs om jouw thuissi-
tuatie te bekijken. Zo kan hij beter inschatten hoeveel 
gasten er goed onder te brengen zijn. Ook helpt hij je 
met het opstellen van een excursieprogramma. Tijdens 
de uitwisseling zijn de mensen als gast in jouw huis. Jij 
betaalt dus hun eten en drinken, ook als je dat buiten de 
deur zou doen. Alleen als je naar arme landen gaat, 
waar het gastgezin het ook niet breed heeft, betaal je 
een deel van je verblijfskosten uit eigen portemonnee.” 
Tijdens een uitwisselingsweek ervaar je aan den lijve 

het hoe en waarom van buitenlandse leefgewoonten. Meer 
gevoel en begrip voor cultuurverschillen (eetgewoonten, 
slaapgewoonten) is het resultaat. Eventuele vooroordelen, 
zo leert de praktijk, verdwijnen door een logeerpartij als 
sneeuw voor de zon. 
Tiny: “Het is dus meer dan alleen maar sightseeing wat je 
doet. Je hebt contact met de mensen uit het andere land 
en kijkt als het ware ook door hun ogen.”  
  
Oud burgemeester Klaas Weide erelid 
In Nederland zijn vijf FFI-afdelingen actief. De afdeling 
Groningen en Drente, die circa 30 leden telt, is er een van. 
De afdeling ontstond in 1985 toen toenmalig burgemeester 
Klaas Weide (later erelid van de FFI) zich achter het uit-
wisselingsidee van de FFI schaarde. Hij zocht via een ad-
vertentie in het Harener Weekblad gastgezinnen om fami-
lies uit North Carolina gedurende een week te huisvesten. 
Tiny Koning en Willem Lammerts meldden zich en waren 
na afloop van het bezoek verkocht.  
Tiny: “We doen het nu, met heel veel plezier, al 25 jaar. 
Gemiddelde genomen ontvangen we één keer per jaar 
mensen uit het buitenland en gaan we één keer per jaar 
op pad. Al die jaren hebben we nog nooit een vervelende 
ervaring gehad. Met veel mensen die bij ons op bezoek 
zijn geweest of omgekeerd, hebben we nog steeds con-
tact. Door de FFI zijn we op veel plekken gekomen waar 
we anders misschien niet naar toe zouden zijn gegaan. Zo 
zijn we in de jaren ’80, met onze kinderen, voor het eerst 
in de VS geweest. Eerst een week in North Carolina op 
bezoek, daarna op eigen gelegenheid verder rondtrekken.” 
 
Bleke gezichten 
Het weekje in Nederland voor het echtpaar Hashimoto en 
mevrouw Aoyom is gevuld met wandelen in / rond Noord-
laren en met excursies naar het hunebedmuseum, het 
klompenmuseum en het Van Goghmusem. Uiteraard wil ik 
van hen weten wat de indrukken tot dusverre zijn. Daar 
hoeven ze niet lang over na te denken. Ze vinden Neder-
land opvallend groen. Ze roemen de schoonheid van het 
bos en het landschap rond Noordlaren. Ze zijn verrukt van 
de schone lucht. En uiteraard valt hen op dat Nederland 
zo plat is; lekker gemakkelijk als je wilt wandelen voegen 
zij daaraan toe. Zelf wonen ze alle drie in een grote stad 
(Nagoya), Noordlaren is voor hen een oase van rust. 
Tiny: “Mijn man en ik zijn in Japan geweest.Het viel ons 
daar op dat de vorm van de huizen compleet anders is, 
kleiner ook. Ik was daar erg onder de indruk van tuinarchi-
tectuur, van de kersenbloesem, en van de bonsaibomen. 
En wist je dat Japanse vrouwen (Tiny wijst naar haar gas-
ten) graag op ons willen lijken en daarom hun gezicht wit 
poederen? Daarom zijn ze zo bleek.” 
 
Molens? 
Ik schud het hoofd, en denk: merkwaardig. Daarom vraag 
ik hen voor de zekerheid: “Is er iets dat jullie merkwaardig 
vinden aan Nederland?” Ook daarover hoeven ze geen 
seconde na te denken. Ze missen de molens waardoor 
Nederland beroemd is. Waar zijn die toch? Ze hebben er 
maar eentje gezien …. 
 

Nyckle Swierstra 
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Al meer dan 30 jaar 

Oude Boerenweg  11,   

Glimmen .  Tel /fax:  050 406 20 39 



DORPSVERHALEN 
 
 
Op grafstenen van het kerkhof van Noordlaren kom 
je meermalen de naam Hemmes tegen. 
Voor de serie DORPSVERHALEN belde Noordlaar-
derNieuws met Fred Hemmes, kweker aan  Duinweg 
en afstammeling van deze Noordlaarder familie. Wat 
kan hij ons vertellen?   
 
Nou - niks. 
Fred Hemmes: “Voor onze familieverhalen moet je bij 
mijn moeder zijn. Die weet daar veel meer van dan ik.” 
Oké, een afspraak met Roelfien Hemmes aan de Noor-
derstraat is gauw gemaakt. Ze blijkt zich goed voorbe-
reid te hebben op ons gesprek, gezien het aantal foto’s 
en albums dat op de tafel klaar ligt. Maar al bij mijn eer-
ste vraag: “Tot hoe ver gaan je verhalen over de familie 
Hemmes terug? gaat het mis. “De familie Hèmmes?!” 
Ze schudt haar hoofd. “Daar weet ik niet zoveel van. 
Alleen iets over mijn schoonouders. En er is een stam-
boom, maar die ligt bij Fred.”  
Fred zei dat ik voor verhalen over de familie Hemmes 
bij jou moest zijn. 
Een minuut lang kijkt ze me zwijgend aan. “Dat is weer 
die droge humor van Fred!” lacht ze dan. “Ik hou daar 
zelf ook wel van, hoor. Maar van de familie Hemmes, 
nee, daar weet ik niets meer van dan hij. Deze albums 
en foto’s zijn van mijn eigen familie, ik had van Fred 
begrepen dat het interview daar over zou gaan. Wat 
jammer nou.” 
Ze is lichtelijk in verwarring, gaat eerst maar eens een 
kopje thee inschenken, ze presenteert er een koek bij. 
We kletsen zo een beetje. Over Jan, haar man, die een 
paar jaar geleden ziek werd en in 2009 overleed. Over 
hoe het is om een groot deel van je leven aan de rand 
van het Noordlaarder bos te hebben gewoond: “Ik heb 
nooit van het bos gehouden.” En over hoe het is om 
vandaar samen met Jan in 2007 te verhuizen naar deze 
nieuwbouwbuurt: “Ik was hier vanaf de eerste dag ge-
wend. Noordlaren is zo’n gezellig dorp!” Over de laptop, 
die zij niet wil: “Ik schrijf gewoon briefjes en daar gaat 
niemand dood aan.” Maar met die kletspraatjes schiet 
het interview niet op. Wat te doen?   
Waar ben jij geboren?  
“In Groningen, in het Academisch Ziekenhuis, op 12 
februari 1938.” En meteen heeft ze daar een verhaal bij: 
“Mijn ouders woonden in de Vogelzangsteeg nr. 6. Maar 
mijn moeder moest zes weken voor de bevalling in het 
ziekenhuis worden opgenomen. Op 31 januari zou een 
zuster haar voor onderzoek naar de gynaecoloog bren-
gen, op zo’n brancard op twee wielen. Op de gang riep 
iemand opeens: ‘Er is een prinsesje geboren!’De zuster 
die de brancard duwde riep: ‘Hoera! Hoera!’en begon 
enthousiast te zwaaien. Daardoor liet ze de brancard 
los en mijn moeder kieperde zo, met mij erbij dus, op de 
grond. Iedereen in rep en roer!” 
 
Welkom in het dorp. 
 
Haar meisjesnaam is Rutgers en nu ze toch een keer 
los is, komt het ene verhaal na het ander. Vooral over 
opa en grootmoe Eisses uit de Vogelzangsteeg, die 
daar woonden op nummer 15. “Ja, als kind woonde mijn 
moeder met haar ouders op nr. 15 en na haar trouwen  
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Opa en grootmoe Eisses (foto uit fotoalbum van Roelfien Hem-

mes).  
 
woonde ze met mijn vader in de Vogelzangsteeg op num-
mer 6, schuin tegenover haar ouders. Waar opa Eisses 
was, daar was het feest. Nou ja, niet iedere dag natuurlijk. 
Maar met een verjaardag of zoiets moesten de beddenplan-
ken uit de bedstee worden gehaald en tussen de stoelen 
gelegd - anders was er geen plaats voor alle visite.” Om 
zichzelf dan weer spijtig in de rede te vallen: “Jammer nou 
van de familie Hemmes hè? Ik wil Fred wel even bellen.” 
Ik vind het prima om over jouw familie te praten. Dat zijn 
toch ook Noordlaarders.  
“Nou, nee, mijn vader niet. Die kwam uit Tynaarlo. Maar 
mijn moeder wel, zij heeft altijd in Noordlaren gewoond. In 
1943, vijf jaar nadat ik geboren ben, zijn wij van de Vogel-
zangsteeg verhuisd naar de Zuidlaarderweg 83, het boerde-
rijtje schuin tegenover de molen. Er was toen nog geen 
sprake van deze nieuwbouwbuurt, je kon vanuit ons huis op 
de torenklok kijken. Die eerste dagen liep ik zo wat rond in 
het dorp en de eerste die ik tegenkwam was Henkie Wiel-
and. Bij wijze van welkom stond hij me op te wachten met 
een tafelmes. Om me te steken! Is niet gebeurd hoor. Och, 
en daarna konden Henkie en ik zo goed met elkaar, we 
hebben altijd samen gespeeld. En met Fokko Prins. Hij is 
later naar Australië gegaan en ik schrijf af en toe nog met 
hem. Hij belt me ook wel eens, hij is zo’n lieve jongen.” 
 
Verhalen over vroeger in de Vogelzangsteeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huis aan de Vogelzangsteeg, nr.15 (foto uit fotoalbum van 

Roelfien Hemmes) . 
 
Als kind ging Roelfien vaak naar in de Vogelzangsteeg. “Ik 
kwam daar graag, grootmoe Eisses was mijn lievelings-
grootmoe. Zij was heel slim en ze leerde me hoe je de kaart 



moest lezen. Ik wist al heel jong waar je op de kaart 
Groningen kon vinden. Of ze deed spelletjes met me, of 
ze vertelde over vroeger. Tegenwoordig  hoor je nooit 
meer iets uit de Vogelzangsteeg, maar vroeger was er 
best wat te doen. Weet je dat ze daar  een kegelclub 
hadden? Dokter Kruizinga kwam op zijn zondagse wan-
deling vaak ook even langs en dan gaf hij de mensen 
altijd een gulden. Daar gingen ze mee naar café Vos, 
dat witte café in de bocht bij de Pol, waar nu die grote 
villa staat. Voor die gulden kochten ze twee maatjes 
jenever en dan was het feest! Mijn opa was timmerman 
bij timmerbedrijf  Schut, tegenover de pastorie, waar 
ook lijkkisten werden gemaakt. Als de kist klaar was, 
was hij zo gek niet of hij moest er even in liggen. Om te 
zien of het paste, zeg maar. Opa Eisses had veel 
praatjes. Als er ook nog drank bij kwam, klom hij soms 
boven op de kist en vertelde sterke verhalen.  Maar och 
- - - het lukt je toch niet om hier een verhaal van te ma-
ken? Het hóéft echt niet hoor.”    
   
We zien wel. Vertel jij maar, wat weet je nog meer over 
die opa Eisses van jou. 
“Hij was ook een man, die hield van grapjes maken. 
Tegenover hen woonde de familie Snijders, beste men-
sen. Hun zoons kwamen een keer bij opa vragen of hij 
wat voor de paasbult had. ‘Snij de heg er maar af,’ zei 
hij, voor de grap. Een dag later kwamen die jongens bij 
grootmoe en die zei: ‘Als Derk dat gezegd heeft, dan 
knip hem er maar af.’ Dus toen opa thuiskwam, lag de 
hele heg plat. Dát was niet te best! Maar grootmoe zei: 
‘Eigen schuld.’” 
Was hij een leuke opa voor jou? 
“Ik heb hem niet gekend. Goed zeven jaar voordat ik 
geboren werd, is hij overleden. Negenenveertig jaar 
oud. Opa spotte graag, en dat was verschrikkelijk.” 
Wat is er nou voor verschrikkelijks aan spotten. 
“Dat zal ik je vertellen. Op nummer 9 van de Vogelzang-
steeg woonde Knelis Kloos. Knelis had verkering met 
Ida, kijk, de vrouw op deze foto. Voordat hij naar Ida 
ging, kwam hij altijd even een praatje maken met opa. 
Maar die verkering duurde járen, dat schoot niet op. 
Mijn opa spotte vaak: ‘Kloos! Ik mag voor God dood 
neervallen - als jij ooit gaat trouwen!’ Nou, op 29 augus-
tus 1930, na twaalf en half jaar verkering, zou het dan 
eindelijk zijn. En op 29 augustus 1930 viel mijn opa uit 
de balken van de boerderij van Luning, waar hij aan het 
werk was. Hij was op slag dood.”   
Op mijn beurt kijk ik nu Roelie een minuut lang zwijgend 
aan. En roep dan uit: “Hè??!!”  
“Ja. Ja - och mensenkinderen. Dáárom mochten mijn 
kinderen nooit spotten, ik wou het niet hebben. Op de 
begrafenis van mijn opa zijn zo veel mensen geweest, 
dat ze niet allemaal op het kerkhof konden. Maar groot-
moe bleef met drie kinderen achter in het huis, dat ze 
net gekocht hadden. Je kreeg vroeger als weduwe maar 
een paar centen, dus zij kon dat huis niet meer betalen. 
Toen heeft Bertus Harms, de vader van Jannes Harms, 
dat huis gekocht en grootmoe heeft het haar leven lang 
van hem kunnen huren.” 
 
We bekijken meer foto’s. “Zie je, op deze foto heeft 
grootmoe nog haar gouden speldje op. Later heeft ze 
het goud rond de steen verkocht. Nu heeft mijn dochter 
de steen. En hier zie je de ouders van opa Derk Eisses, 
mijn overgrootouders dus. Zij waren de ‘vader en 
moeder’ van het werkhuis op de hoek van de Vogel-
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zangsteeg en de Lageweg, maar ze woonden in een apart 
gedeelte. 
Vroeger kende ik iedereen in de Vogelzangsteeg. Maar nu 
ken ik er haast niemand meer - behalve dan de familie Kiel-
man. Af en toe bracht ik bij hen wel eens een briefje van de 
Landbouwvereniging, waarvan mijn vader bestuurslid was. 
De moeder van Ep mocht graag een praatje maken. Ep 
trouwens ook. Ep ken ik al vanaf de lagere school. Laatst 
zei ik tegen hem: ‘Volgens mij praat jij ‘s nachts gewoon 
door.’” 
Ze pakt een foto van vier mannen, die op een kar zitten: “Dit 
is mijn vader, met vrienden op weg naar de Rolder markt. 
Ze namen een kip mee, die ze afgaven bij een café vlak 
vóór Rolde. De bazin kookte er soep van en voordat ze te-
rug gingen, aten ze daar kippensoep.” 
 
Is Knelis d’r ook?   
“Bij ons thuis was het altijd heel gezellig, mijn moeder was 
echt een gezelligheidsmens. Iemand zei eens: ‘Er staat al-
tijd wel een fiets bij jullie tegen de muur.’ Dat was ook zo. 
Maar voor mij was het wél altijd werken - werken - werken. 
Mijn vader, Knelis Rutgers, was boer. Nou ja, boer-tje. Hij 
zei altijd: ‘Ik ben arbeider bij mezelf. En wat jullie doen, hoef 
ik niet te doen.’ Wás ook zo natuurlijk. Maar ik zag gewoon 
tegen de vakanties op. Nadat de rogge gemaaid was, 
moest ik de aren zoeken die op het land waren blijven lig-
gen.  En nadat de aardappels gerooid waren, moest ik de 
achtergebleven aardappels zoeken. Met de hand. Het kon 
ook met een plankje met spijkertjes. Maar nee, mocht niet. 
Achteraf heb ik wel eens gedacht: Wat was je een sadist. 
Want die aardappels waren voor de varkens, dus wat gaf 
het als er een paar gaatjes in zaten? Maar nee hoor, ge-
woon met de hand. Toch was het ook wel een lieve vader, 
hoor. Maar o god, altijd dat werken. Ik was dertien en stond 
de hele dag hooi op te steken. Daar was ik te klein voor, ik 
ben overspannen geraakt. De dokter heeft toen wel op mijn 
vader gefoeterd: ‘Ze doet het. Maar eigenlijk heeft ze de 
kracht er nog niet voor.’” 
 

Roelfien Hemmes- Rutgers. Kleindochter van opa en grootmoe 

Eisses (foto: Henriëtte Eilers)  

 
 
Was je een gehoorzaam kind? 
“Vast niet. Maar ja, ik was wel een beetje bang voor mijn 
vader. Ik weet nog dat mijn vriendin en ik een keer na het 
avondeten nog even gingen schaatsen.  



Toen ik thuiskwam, waren de keukenblinden nog open. 
In het lamplicht zag ik dat mijn vader zich aan het om-
kleden was, waarschijnlijk moest hij dus nog weg die 
avond. Ik dacht grappig te zijn en klopte heel hard op 
het raam. Met een zware stem riep ik: ‘Is Knelis d’r 
ook?’ O, o, o. Mensenkinderen. Die man schrok zó! Hij 
struikelde over zijn broek, die hij nog maar half aan had, 
en viel languit op de keukenvloer. Of ik op de kop heb 
gehad? Ik weet het niet meer. Maar ik vond het zó erg!” 
Mocht je een opleiding volgen? 
“Ik heb niet verder geleerd dan de MULO. Daarna 
moest ik op de boerderij werken.” 
 
En toen kwam  jij je man tegen. Waar? 
Een verlegen, hoog lachje: “Op de Zuidlaarder markt.” 
Hoe ging dat? 
“Prima.” 
Een beetje romantischer, alsjeblieft? 
Weer dat hoge, verlegen lachje: “Zo romantisch was het 
vroeger niet. We gingen met een stel vriendinnen dan-
sen in De Gouden Leeuw. Om elf uur was dat afgelopen 
en hij bracht me naar huis. Hij kreeg een kusje, ja, dat 
ging vanzelf toch? En dan had je verkering. En daarna 
ging je trouwen.” 
Vond je hem leuk.  
“Ja, ik vond hem leuk. En ook lief. Heel lief. Op 9 mei 
1958 zijn we getrouwd en ik ben hem altijd lief  blijven 
vinden. Mijn man en ik hebben vijfentwintig jaar bij mijn 
schoonouders ingewoond. Mijn schoonmoeder was een 
goed mens. Maar als ik toen zo veel verstand had ge-
had als nu - dan was het niet gebeurd. Het huis stond 
aan de rand van het bos, maar ik ben nooit het bos in 
geweest. Want ik haat bos. Zo donker. Mijn man was 
timmerman. Hij kon er op zijn zevenenvijftigste uit en in 
die tijd begon Fred juist met de kwekerij. Mijn man 
heeft, met veel liefde en hartstocht, kunnen helpen met 
het opbouwen ervan. Dat heeft hij gedaan.” 
 
Jip  
“Wij kunnen heel goed opschieten met de kinderen. Ge-
weldig dat Jan ook nog heeft meegemaakt dat Sandra 
en Fred een zoon kregen. Ja, dat was me toch ook een 
verhaal! Onze dochter had al een keer gezegd: ‘Zou 
Sandra in verwachting zijn?’ Maar wij wisten nergens 
van en zeiden: ‘Nee hoor, dan hadden wij het geweten.’ 
Verder niet over gehad, wat een sukkels waren we toch. 
Op een avond kwamen Sandra en Fred de deur binnen 
met een stekje van een plant, die Moeder met kind op 
schoot heet. Er zat een vlaggetje op: De kleine Spruit.” 
Het lachen belet Roelfien bijna om verder te praten. 
Maar toch hervat ze haar verhaal: “Sandra is naar de 
dokter gegaan, omdat ze vond dat ze te dik werd. An-
derhalve week later hadden ze dit prachtige jongetje, 
Jip.” Ze neemt een foto van een kastje: “Kijk, dit is hem. 
Hij zit op de crèche, ik ben gisteren nog even wezen 
kijken. Over een paar weken wordt hij twee, hij praat 
aan een stuk door. Zo gezellig. Ik vind zo’n crèche vre-
selijk. Maar hij vindt het mooi. Hij zat op een klimtoestel 
en riep: ‘Oma! Kijk!’ Hij woont niet ver bij me vandaan, 
ik kan hem natuurlijk iedere dag zien. Maar dan ziet 
Sandra me aankomen!”   
 
Fred en Sandra  wonen met Jip in het bos, waar jij ook 
gewoond hebt. Voelde jij je daar eenzaam? 
“Ik had het te druk om me eenzaam te voelen. Toen de 
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kinderen een keer de leeftijd hadden dat ze naar school 
gingen, begon ik met van alles buitenshuis. Een dag in de 
week werkte ik bij mijn moeder, want dat was een dikke 
rommelkont. Ik werkte ook een dag in de huishouding bij de 
familie Goedhart. En verder zat ik in het schoolbestuur, het 
bestuur van de Plattelandsvrouwen, het ouderenwerk.” 
 
Meisjes kiezen tegenwoordig voor een beroep. Als je vroe-
ger niet op de boerderij had hoeven werken, wat had jij dan 
willen worden?  
“Conductrice.” 
Maar stel dat je in deze tijd jong was geweest, welke oplei-
ding had je dan gekozen? 
“Och, over een opleiding denk ik niet zo meer na. Ik ben 
tweeënzeventig, wat moet ik daar nou nog aan doen dan? 
Maar hoor es, zo wordt het geen verhaal!! Nou ja…”   
 

Ettie Huizing                                                                          
 
 
 
 
 

Contributie 2010. 
 
Langs deze weg willen wij u verzoeken de contributie voor 
2010 te betalen. 
De contributie bedraagt € 10,00 
Betalen kan op drie manieren: 
 

• Per acceptgirokaart (zit in deze dorpskrant) 

• Wilt u zelf uw naam en adres op de acceptgiro in te 
vullen. 

• Elektronische betaling 

• Wilt u dan uw naam, adres  en contributie 2010 ver-
melden. 

• Contante betaling bij de penningmeester van Dorpsbe-
langen: 

 
Adverteerders van de dorpskrant hoeven de contributie 
niet te betalen. Adverteerders van de dorpskrant en websi-
te hoeven de contributie niet te betalen. 
Adverteerders van de website verzoeken wij wel om de 
contributie te betalen. 
 
Om het de bezorgers gemakkelijk te maken doen we stan-
daard een acceptgiro in de krant. 
 
Heeft u de contributie van 2010 reeds betaald dan staat dat 
genoteerd op onze lijst. Begin december zullen we de beta-
lingen controleren en, daar waar nodig, een herinnering tot 
betalen sturen aan diegene die het vergeten is. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij  
Martie Bossewinkel 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
 
Namens Vereniging Dorpsbelangen, 
Martie Bossewinkel (penningmeester) 
Zuidlaarderweg 40 
9479 TJ Noordlaren 
050-4090993 



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 
 

• 11 december   kerstbomen 
    verkoop / kerstmarkt 



 

 

 

 

‘850 jaar Thuis in Haren; ont-

moet elkaar nu!’ 
 

Dag van de Dialoog in Haren 
 

In het kader van ‘850 jaar Thuis in Haren’ 

organiseert het Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Haren op donderdag 4 november de ‘Dag van de 

Dialoog’. Op verschillende locaties in deze gemeen-

te kunnen mensen, maatschappelijke organisaties 

en/of bedrijven met elkaar in gesprek gaan over re-

levante onderwerpen. De ervaring elders in het land 

leert dat de Dag van de Dialoog, naast persoonlijke 

ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven oplevert 

die de onderlinge verbinding versterken. 

Alle reden voor het Lokaal Steunpunt in Haren om 

ook in deze gemeente de Dag van de Dialoog vorm 

en inhoud te geven. 

 

Het is de bedoeling dat op die 4de november op 

verschillende plekken in Haren dialoogtafels komen te 

staan waaraan mensen elkaar in een gesprek ontmoe-

ten. In zijn algemeenheid is het thema ‘850 jaar Thuis in 

Haren; ontmoet elkaar nu!’ Daarbij gaat het vooral om 

uitwisseling van ideeën en standpunten en niet om een 

discussie. Het is de bedoeling dat de gesprekken over 

één centraal thema gaan. 

Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samen-

gestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels ver-

spreid over Haren. De Hortus Haren heeft het paviljoen 

in de Chinese Tuin aangeboden als dialoogplek. Ook in 

de Bibliotheek Haren en in Zorgboerderij De Mikkelhorst 

kunnen de dialogen aangegaan worden. Wie een ande-

re plek weet, mag die aanmelden bij het Lokaal Steun-

punt. Vluchtelingenwerk en het Jongerenwerk Haren 

hebben aangegeven ook belangstelling te hebben voor 

een dialoogtafel. Inmiddels is er ook al een ‘gesloten 

tafel’ aangemeld: NOVO wil in haar woonhuis De Cle-

matis aan de Torenlaan graag het gesprek aangaan 

tussen haar bewoners en omwonenden en heeft daar 

gericht uitnodigingen voor uit doen gaan.  
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 GESPREKSLEIDERS 

De plaatselijke dialogen zullen plaatsvinden onder 

leiding van getrainde gespreksleiders. Dezen zullen de dia-

loog bewaken en bevorderen dat er een uitwisseling van 

ervaringen en inzichten ontstaat. De organisatie zoekt nog 

gespreksleiders die daarvoor een gratis, maar wel verplich-

te training moeten doorlopen. In Haren vindt die training 

plaats op woensdag 6 oktober, 19.30-21.30 uur, ’t Nije 

Cruys, Kerklaan 5 in Haren. Er is ook nog een beperkte mo-

gelijkheid om deze training op maandag 27 september (14-

17 uur) aan de Wegalaan 3-5 in Groningen te volgen. 

 

AANMELDEN: 

Belangstellenden die gespreksleider willen worden 

en ook mensen die het initiatief tot een dialoogtafel ergens 

in Haren willen nemen, kunnen voor aanmelding terecht bij 

Emiel van der Feen van het Steunpunt, die beschikbaar is 

om mee te helpen de verschillende dialoogtafels tot een 

succes te maken. 

Emiel van der Feen 

Dag van de Dialoog / Lokaal Steunpunt Vrijwilligers-

werk Haren 

Stichting Torion 

Tel. (050) 534 41 73 

e.vdfeen@torion.nl 

Meer informatie over de Dag van de Dialoog op 

www.nederlandindialoog.nl 

 
 
Het Groninger Landschap 
koopt ontbrekend stukje  
Zuidlaardermeeroever. 
  

KROPSWOLDE – Het Groninger Landschap neemt een 
klein stukje oever van het Zuidlaardermeer over van de ge-
meente Hoogezand-Sappemeer. Hoewel het om slechts 33 
are (3300 vierkante meter) gaat, is Het Groninger Land-
schap blij met dit ontbrekende stukje rietland aan de 
oostoever van het meer. De aankoop maakt landschappelijk 
onderdeel uit van de overige rietlanden. Het rietland her-
bergt een aantal karakteristieke plantensoorten, waaronder 
waterdrieblad en rietorchis. 

De aangekochte rietoever maakt onderdeel uit van de Eco-
logische Hoofdstructuur en wordt gefinancierd door de Pro-
vincie Groningen. 

Het Groninger Landschap  
Rijksstraatweg 333 
9752 CG HAREN 
telefoon (050) 313 59 01 
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950,- 
1050,-  voor: 



 
 
 
 

Workshop romantisch piano-
concert 
 

Stichting Torion organiseert, ol.v. de heer Hans Eijsink, de 
workshop “Het romantisch pianoconcert”. 
 
In 3 bijeenkomsten, de 1e keer op 18 oktober ( 1 x per 14 
dagen) wordt er kennis gemaakt met componisten zoals 
Schumann, Chopin, Liszt, en Grieg.  ) 
 
De romantiek is een belangrijke kunststroming uit de 19e 
eeuw. In de romantische periode van de klassieke muziek 
maken componisten steeds grootschaliger composities 
met steeds gedurfdere samenklanken. Alles draait om wat 
mensen voelen, hun fantasie en de natuur. Drama en 
emotie staan voorop. Solisten laten het publiek versteld 
staan door hun duizelingwekkende instrumentale virtuosi-
teit. 
Door deel te nemen aan deze workshop valt er meer te 
begrijpen en te genieten als men heeft leren luisteren naar 
enkele belangrijke werken uit de romantische periode. 
 

Voor aanmeldingen en/of informatie kunt u contact opne-
men of mailen met Torion,  
tel. 050 – 534 41 73, op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 
13.00 uur, 
email: info@torion.nl of www.torion.nl 

 
 
 

Thomasvaer en Pieternel 
 
Nog even en het jaar zit er weer op!  
Tijd om Thomasvaer en Pieternel weer de gelegenheid 
te geven terug te blikken op 2010. 
Daarvoor nodigen we u graag weer uit voor de fantas-
tisch gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in de Hoeksteen 
op zaterdag 8 januari 2011. 
Noteer deze datum dus alvast in uw (nieuwe) agenda. 
 
Maar dat is nog niet alles: 
In deze barre tijden gaan we die avond samen met U 
op zoek naar de  

Wilt u die topkok van Noordlaren worden of denkt u 
dat u dat al bent,  geef u dan op! 
Het gaat niet om culinaire hoogstandjes, maar om de 
creativiteit. 
 
Opgeven kan bij: 
Elsa Veldman  elsa.veldman@hetnet.nl  / 050 4093744 
  
De spelregels worden u uitgelegd bij opgave. 
 

Jan Luis 
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~~ Uitnodiging ~~ 
 

Sieraden maken met Sijtske in 
Noordlaren 
 

 
 
 
 

 
 
 
Start om 20.00 uur in het SBS-gebouw 
 
Kosten voor een avond 16 euro (inclusief koffie/thee, 
locatiekosten, alle materialen; een halsketting of 2 arm-
banden of 2 paar oorbellen of 1 armband en 1 paar oor-
bellen) 
 
Tot ziens op één van deze dagen! 
 
Opgave graag uiterlijk 8 oktober a.s. 
 
Wieland.Bouwbedrijf@home.nl 
 
willekez@ppv-engineering.nl 

Donderdag 28 oktober 2010 
of 

Dinsdag 2 november 2010 

   TOPKOK van Noordlaren!! 
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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 opnemen in het bestand 
en U een week voorafgaande aan de concerten een bericht stu-

ren. Het e-mail adres van de culturele commissie is  
cultuur-noordlaren@hotmail.com 

 
F. P. Mulder 

Zuidlaarderweg 60B 
9479PS Noordlaren 

DEDEDEDE    

    CULTURELE COMMISSIE CULTURELE COMMISSIE CULTURELE COMMISSIE CULTURELE COMMISSIE     

NOORDLARENNOORDLARENNOORDLARENNOORDLAREN    

 
 
 
 

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.        
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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  

feestjes  

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:   

• 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 
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 van een panfluit en veel vuurwerk uit de toren. Ach er zijn 

nog wel veel meer leuke dingen in de afgelopen jaren ge-

beurd o.a. in “ De Hoeksteen” maar dit zou de dorpskrant 

wel erg dik maken. We gaan nu hopelijk nog lang genieten 

van ons pensioen en maken zo nu en dan een tripje.     

 

 

KERSTBOMENACTIE 2010 
 
 

11 december is het zover! 
 
Stichting Festiviteiten Noordlaren 
houdt dan weer een:  
 
VERKOOP VAN KERSTBOMEN. 
 
De opbrengst komt ten goede voor het over vier e n 
een half jaar te houden dorpsfeest in 2013. 
 
Half november zullen de bestelformulieren huis aan huis 
bezorgd worden. 
 
Wij hopen, net als alle voorgaande jaren, dat het een gran-
dioos succes wordt. 
Tijdens het ophalen op 11 december zullen wij, als van-
ouds, voor het gezellige natje en droogje zorgen. 
 
Locatie afhalen kerstbomen zal dit jaar op HET HAVEN-
TJE zijn. 
 
De bestellijst voor de kerstbomen zult u binnenkort in uw 
brievenbus aantreffen. 
 
 
Stichting Festiviteiten  
Noordlaren 

De lezerspen 
door:   
 
 

  Hillie Hooiveld  
 
 
 
 
 

 
De lezers pen word gehanteerd door Hillie Hooiveld 
en gekregen van Willy v Delden. 
 
Ik ben geen geboren Noordlaarder maar door mijn hu-

welijk met een geboren Noordlaarder naar dit dorp hier 

heen geïmporteerd. Overigens was dit als over daipse 

( de Hunze ) geen verkeerde besluit. In1966 woonden 

we nog in” het veld” aan de Polseweg 2. Dit was in de 

tijd dat  kruidenier  Wieland , Jan of Henk nog de bood-

schappenboekje kwam en halen en dan vervolgens 

werden deze bezorgd. Omgerekend voor  € 12, - had je 

de boodschappen voor de hele week binnen. Waar nu 

de zandwegen goed worden onderhouden had dat er 

toen weleens aan. Het gebeurde wel eens dat we zelfs 

met de auto tot aan de as in het zand vast kwamen te 

zitten  en er dan een tractor aan te pas moest komen  

om het weer vlot te trekken .  

Ook een keer met de kinderwagen s´ morgens van huis 

met vorst en s´ middags met opdooi weer naar huis, 

kinderwagen wilde niet door het natte zand en dan de 

bak maar van het onderstel en met het spul naar huis  

en dan later het onderstel maar halen. Dit probleem was 

opgelost toen we in de Middenstraat  kwamen wonen. 

Hier werden we in begin gewekt door geluiden van o.a. 

het ratelen van paard en wagen met melkbussen en 

emmers dan ging men aan het melken. Dit hoor je nu 

niet meer. In de loop van de tijd van de tijd kwam ik in 

het ijsbestuur terecht. Toen waren er nog winters enook 

toen werden er toertochten georganiseerd. Als verzor-

gende voor wat eten en drinken met een 2 cv eend ging 

ik op het meer de stempelposten bij langs. Echter bij 

een van de stempelposten waar  Noordlaarders in zaten 

was ik even vergeten dat remmen op het ijs iets anders 

is dan op het asfalt en dus ging het stempelhok voor mij 

aan en we samen een eind het meer opgingen. Later 

was het lachen maar gelukkig is het goed afgelopen… 

Ook het luiden van de Kerkklok op oudejaarsavond is 

eens onderbroken geweest.  Dat was de keer dat ik als 

koster de sleutel van de torn had en met nog twee per-

sonen uit het dorp de toren hadden voorzien van de 

grootste luidsprekers die we maar konden vinden. Toen 

om 24.00 uur men aan het touw trok om te luiden , was 

het touw van het wiel af en dus bleef het stil….Maar 

toen werd Noordlaren verrast met wel luidende tonen 



Preekrooster van Noordlaren & Glimmen.  
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MANAGERS EN ADVISEURS IN VASTGOED- 

EN GEBIEDSONTWIKKELING 

Noordlaren, Naarden, Lochem 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  

nov v.m. plaats voorganger Bijz. n.m. plaats voorganger Bijz. 

7-11 10.00 Nicolaaskerk 
Haren 

Oecomenische 
Dienst 

          

14-11 10.00 Bartolomeus 
  

Oogstdienst 
Ds.M. Schut 
  

  19.00 Trefpunt Taizedienst 
m.w jongeren 

  

21-11 10.00 Trefpunt Ds. E de Vries Laatste zon-
dag k.j can-
torij 

        

28-11 10.00 Trefpunt Ds. G. Eppink           

dec v.m. plaats voorganger Bijz. n.m. plaats voorganger Bijz. 

5-12 10.00 Trefpunt Ds. ten Have           

12-12 10.00 Bartomeus Ds.W.H Slob HA canto-
rij 

        

19-12 10.00 Trefpunt Ds. J.C. Grei-
ve 

          

24-12         22.00 Bartolomeus Ds. R de Pee Kerstnacht 



Brandweer Haren in actie 

voor Terre des Hommes 
 

De Brandweer Haren heeft onder haar medewerkers en 

vrijwilligers een inzamelingsactie gehouden ten bate 

van Terre des Hommes. Tijdens de Open Brandweer-

dag van het Harener korps, zaterdag 2 oktober, over-

handigde korpscommandant Arie Smedinga een che-

que ter waarde van € 280,50 aan Bernd de Nijs, voorzit-

ter van Terre des Hommes Groningen, en aan Henk 

Boomker, voorzitter van Haren 850. 

De brandweercommandant had de ruim dertig leden 

van het Hareners korps gevraagd allemaal € 8,50 in de 

kas te storten. De hoogte van het bedrag was ingege-

ven door het feit dat Haren dit jaar haar 850-jarig be-

staan viert. “Iedereen heeft meegedaan, sommigen ga-

ven meer”, meldde Smedinga. 

De gemeente Haren heeft in het kader van de festivitei-

ten een project van Terre des Hommes geadopteerd: de 

uitbreiding van een bijzondere school in Goa in West-

India. Terre des Hommes-voorzitter De Nijs kon meede-

len dat een eerste lokaal voor deze school inmiddels is 

gefinancierd en dat dankzij de acties in Haren er ook al 

een stevige aanzet voor een tweede lokaal is. 

De Stuurgroep Haren hoopt gedurende dit jaar geld 

voor drie lokalen bij elkaar te sprokkelen. “We hebben 

nog verschillende acties op de rol staan”, aldus Henk 

Boomker van de Stuurgroep Haren 850. 

Harener Brandweercommandant Arie Smedinga over-

handigt de cheque aan Bernd de Nijs (links) van Terre 

des Hommes en Henk Boomker van de Stuurgroep Ha-

ren 850. Tijdens de Open Brandweerdag was onder 

meer deze oldtimer brandweerwagen te bewonderen. 

(foto: Peter Paul Luiken) 

Haren, 3 oktober 2010 
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KERSTFAIR IN NOORDLAREN 
 
Zaterdag 11 december a.s. houden wij een kerstfair aan 
het Haventje te Noordlaren. 

 
 
 
 
Verzoek aan jullie dorpsbewoners of 
jullie willen meedoen. 
 
 
 

Jullie mogen bijv. eigengemaakte spulletjes verkopen of 
workshops houden. 
Aan jullie om deze fair tot een overweldigende onvergetelij-
ke dag om te toveren. 
Wij zullen jullie een plaatsje op de markt geven. 
 
Aanmelden voor een PLAATS OP DE KERSTFAIR dient 
vóór 15 november a.s. te gebeuren bij: 
 
Sandra Jobing: s.jobing@planet.nl 
Willem Bazuin: willemb@ppv.engineering.nl 
Kars Kroeze: k.kroeze@planet.nl 
 

 
Bij het Haventje kunnen op deze dag tevens de bestelde 
kerstbomen worden opgehaald. 
 
 
 
 

Antwoorden Sudoku  (pagina 19) 

  



UIT DE LUCHT GEGREPEN:  
 

NAJAARSZANG:  
DE TIJD VOOR HET LEREN VAN DE  
VOGELZANG                                                     
 
Wie wil beginnen met het leren van de vogelzang, kan 
dat het beste nu doen. Alles buiten is wat zang betreft in 
deze tijd van het jaar heel overzichtelijk. Slecht enkele 
vogelsoorten kennen juist in deze periode een opleving 
van de zangactiviteit: een handjevol maar: Roodborst, 
Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper en 
een paar nog rondhangende trekvogeltjes, Tjiftjaf en 
Zwarte Roodstaart. 
 

Dat heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste 
zijn de lichtintensiteit en de daglengte dezelfde als in 
maart-april wanneer de vogelzang aanzwelt. Ten twee-
de ondervinden onze standvogels – die soorten die niet 
wegtrekken uit Nederland – een invasie van soortgeno-
ten die noordelijk van ons, in streken waar het ’s winters 
onhoudbaar koud wordt, wèl trekvogel zijn. Onze vogels 
zijn dan gedwongen om door middel van hun gedrag, 
zoals zang, aan te geven dat een terrein al bezet is. De 
indringers zelf zingen zich een plek in de bestaande 
balans. Ook ’s winters moeten er grenzen worden be-
paald. 
 
Tsjengen 
Heel duidelijk merk je dat in je tuin en langs bosranden. 
Merels gaan ’s avonds weer “tsjengen”, Roodborstjes 
en Winterkoninkjes fluiten hun liedjes en mezen doen 
ook af en toe wat. Zelfs trekvogels als de Tjiftjaf en de 
Zwarte Roodstaart zijn de tweede helft van september 
en begin oktober regelmatig te horen, totdat ze definitief 
het land verlaten voor een maand of zes. Voor hen is er 
geen territoriale reden om te gaan zingen. Ik gooi het op 
een nostalgische opleving van het voorjaarsgevoel door 
overeenkomstige temperaturen en daglengte. 
 
De twee meest gehoorde zangetjes;  
Roodborst en Winterkoning 
 
 
Het liedje van de Winterkoning is stevig en bestaat uit 

allerhande schetterende 
klanken en kortere en lan-
gere trillers. Het is steeds 
een vast (staccato) patroon 
en duurt 5 à 6 seconden. 
Het vogeltje is minimaal 
qua afmetingen maar z’n 
zang doet soms pijn aan de 
oren. Vrijwel iedereen kent 
het bruine propje wel, met 
z’n opgerichte staartje. Hij 

leidt een laag-bij-de-gronds bestaan en beweegt zich 
rukkerig door laag struweel. Vlucht rechtlijnig en meest 
vertikaal op geringe hoogte. Zingt de hele dag, maar is 
’s avonds in de schemering stil als de Roodborst nog 
kweelt. 
 
 
De Roodborst is doorgaans een ochtend- en avond-

schemeringzanger, maar laat zich ook geregeld overdag 
horen, vaak reagerend op een buur. Hij sproeit een fontein 
van sprankelende klankjes rond die zich vertragend verlie-
zen in de natuur. Zeker in de schemering is hij niet te mis-
sen; ’t is de enige soort die dan nog zingt, waardoor hij de 
tussenliggende stiltes extra benadrukt. Even zoeken en je 
ziet ‘m wel zitten, enigszins verscholen en meestal wat ho-
ger dan je denkt. Nooit in boomtoppen, altijd verhuld in het 
groen. 
Deze zangertjes gaan de hele winter door tenzij het echt 
gaat winteren. Dan kunnen er weken voorbijgaan zonder 
enige vogelzang. Dan verraden (voor het oor) alleen roep-
jes en zacht gepiep de aanwezigheid van vogels.  
 
Roepjes 
De Winterkoning kan erg hard ratelen, vooral bij gevaar (kat 
of roofpiet). 
De Roodborst laat enerzijds hoge schelle piepjes horen, 
anderzijds een droog tikken, soms enkelvoudig soms meer-
dere achtereen. Hij tikt niet op het raam zoals in het beken-
de liedje, tenzij hij opgesloten raakt in een garage, maar 
dan bedoelt hij: Laat me eruit!! 
Ook die roepjes zijn een boeiende sport om mee te leren 
vogels op naam te brengen. Gewoon horen…. luisteren, 
zien…. kijken; boekje erbij…. en op naam brengen. Klaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

roodborstje  
 
 

Wim Woudman 
 
 

Laatste nieuws: 
In het weekend van 2 en 3 oktober stroomden vluchten Kol-
ganzen in een breed front de lage landen binnen en dat 
ging de week daarna stug door. Ook het Zuidlaardermeer-
gebied raakt weer bevolkt. 
In het weekend van 9 en 10 oktober was een eerste Koper-
wiekeninval (zie Dorpsklanken september ’09). 
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Klaverjas, kruisjas & sjoel ma-
rathon 
 
Op zaterdag 20 no-
vember 2010 is er in 
Noordlaren een klaver-
jas, kruisjas & sjoel 
marathon in het dorps-
huis “De Hoeksteen”.  
 
 
 
De marathon is van 10.00 tot 22.00. 
Graag aanwezig om 9.30, met gratis kop koffie en koek. 
 
Prijs: € 15,- p.p. (incl. lunch en voor iedereen een prijs). 
 
U kunt zicht opgeven t/m 17 november bij: 
 
Borgert Vrieling: 
Tel: 050-5410958 
Mail: borgertvrieling@hotmail.com 
 
Ook voor vragen m.b.t. de klaverjasmarathon kunt u bij ons 
terecht. 
 
We hopen u op 20 november te verwelkomen! 
 
 
Namens het bestuur van de vrije kaartavond Noordlaren, 
 
Martinus Tuik 
Borgert Vrieling 
 
 

 
Schrijf de volgende data voor de klaverjas, 
kruisjas en sjoel avonden in je agenda: 
 

• 26 november 2010 

• 17 december 2010 

• 21 januari 2011 (een week eerder i.v.m. kaartmara-
thon in Onnen) 

• 25 februari 2011 

• 25 maart 2011 

 
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 

NBvP vrouwen van nu in Noord-
laren 
 
Het nieuwe seizoen is weer van start. 
Op 15 september gingen we met zijn allen eten in het 
Alfa College aan de Kluiverboom in Groningen. 
We werden gastvrij ontvangen door de leerlingen van 
de opleiding gastvrouw/gastheer in de horeca. 
We hebben in het restaurant genoten van een heerlijk 
Italiaans getint diner, bereid door de leerlingen van de 
koks opleiding. 
 
Het was een goed begin van het nieuwe seizoen de 
opkomst was prima en we hopen dat wij in de komende 
maanden op uw komst mogen rekenen. 
Natuurlijk zijn niet leden altijd welkom om eens kennis 
te komen maken met de activiteiten van de vrouwen 
van nu in Noordlaren. 
 
Hopelijk kunnen wij in februari 2011 met trots het 55 
jarig jubileum vieren van een vereniging, die niet gemist 
kan worden in Noordlaren.  
 

Ida Kroeze 
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Woordzoeker Gemaakt door: Wolter Klok 

Weetje? 
Veel Noordlaarders lezen het 
Dagblad van het Noorden. De 
eerste editie van deze krant ver-
scheen op 2 april 2002. De krant 
heeft een oplage van 157.000 en 
wordt verspreid in de provincies 
Groningen en Drenthe 

Gronings recept: Poffert  
 

Poffert is een boerengerecht en werd 
vooral gegeten als dessert, meestal in 
de winter omdat het een nogal zwaar 
gerecht is. De poffert wordt au bain-
marie in een speciale pofferttrommel 
gekookt. Tegenwoordig wordt poffert 
echter ook vaak in de oven gebakken 
in een tulbandvorm. Een klein dorpje 
tussen Hoogkerk en Enumatil is zelfs 
naar dit gerecht genoemd, nl. De Pof-
fert.  
 

Benodigdheden voor 2 liter-
vorm (groot model): 
150 gr rozijnen; 150 gr krenten ;400 
gr zelfrijzend bakmeel; 6 eetl. Pa-
neermeel; 2 theel. zout; 2 eieren;  
3 dL melk; 4 eetl boter;  4 eetl suiker; 
3 eetl citroenrasp 
 

Bereidingswijze: 
De rozijnen en krenten wassen.  
Zelfrijzend bakmeel in een kom 
doen. Een kuiltje in het midden ma-
ken en hier de eieren in doen. Melk 
toevoegen en het mengsel kneden. 
Boter, krenten, rozijnen, suiker en 
citroenrasp toevoegen en het geheel 
goed mengen. De pofferttrommel1) 
invetten en bestrooien met paneer-
meel. Het beslag in de pofferttrom-
mel doen en deze met de deksel af-
sluiten. De trommel in een grote pan 
warm water zetten. De pan op het 
vuur aan de kook brengen (eventueel 
water toevoegen) en de poffert in 1,5 
uur gaar laten koken. Keer de poffert 
om en snij hem in plakken. Serveer 
deze met gesmolten boter en bruine 
suiker. 
 

Serveren met een lekker stroop-
sausje: Verhit 1,5 eetl boter. Meng 
hier 15 gram bloem door. Voeg 2 dl 
melk toe en blijf roeren tot een ge-
bonden saus ontstaat. Meng 100gr 
suikerstroop door de saus en blijf 
nog even roeren 
 

Eet Smakelijk! 
Recept afkomstig van: 
nl.wikibooks.org/wiki/Kookboek/
Poffert 

Alle Nederlandse dagbladen zijn in de onderstaande woordzoeker 
verwerkt. Kunt u ze terugvinden? 

N M E T R O D E G E L D E R L A N D E R N J K D N  
R D N M D E D E V O L K S K R A N T R E D R E N M  
C R D O W D A R L F O N O P Q E N F D F T L H E H  
N L E O O J E L C S S W O V I A S R F O R L E D E  
E R L F O R D P I D B F M M R T O I R R O I T E M  
X L C H W Y D C E E E O L U R O S E I M U M F R I  
T O W H I I F H S R E S O R N F G N E A W B I L E  
A I O E A I X T O A S C T T A R O E S T G U N A S  
P R O V I N C I A L E Z E E U W S E C O U R A N T  
T E E T B D D I Y H L H G B N A E T H R H G N D A  
B N R G T N S E C S N A M O G T T A D I E S C S L  
R O A R D A D S L A E I N H L P O O A S T D I D G  
A O O L X H T E V S L T M D I F C R G C P A E A E  
B T E O J N T D S E B V R Z S U E N B H A G E G M  
A Y E S E O A C D T E L S T O D C V L D R B L B E  
N A I W M L M D T Q E E A R E E A G A A O L E L E  
T G T B B L A R S F T M E D E F T G D G O A D A N  
S E A G Z L U D E T E L E G R A A F B B L D A D D  
D T A M B E I N D H O V E N S D A G B L A D G R A  
A D E G O O I E N E E M L A N D E R N A A B B V G  
G B A R N E V E L D S E K R A N T J N D E D L R B  
B D L E E U W A R D E R C O U R A N T D E F A C L  
L S H X N G H A A R L E M S D A G B L A D Q D E A  
A X A O O N K N I I J M U I D E R C O U R A N T D  
D  L   E   I    D   S    C   H  D  A  G   B   L   A  D   E   C  K   S    G   Z    S   N   X  H  

Algemeen Dagblad • Barneveldse Krant • BN/De Stem • Brabants Dagblad • 
Dagblad De Limburger • Dagblad van het Noorden • De Gelderlander • De 
Gooi- en Eemlander • De Pers • De Stentor • De Telegraaf • De Twentsche 
Courant • De Volkskrant • Eindhovens Dagblad • Friesch Dagblad • Haarlems 
Dagblad • Het Financieele Dagblad  • Het Parool • IJmuider Courant •  Leeu-
warder Courant • Leidsch Dagblad • Limburgs Dagblad • Metro •Nederlands 
Dagblad • Noordhollands Dagblad •NRC Handelsblad •  nrc.next •  Provincia-
le Zeeuwse Courant • Reformatorisch Dagblad • Sp!ts • Trouw  

 

Sudoku 

In elke horizontale of verticale lijn, alsmede in de kleinere vakjes van negen bij ne-
gen hokjes,  moeten de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.  

Mop 
De koeien van boer Jansen zijn alweer uit de wei weggelopen. Dus zegt de 
boer tegen zijn knecht: “Ga nu een bord schrijven waarop staat: NIET 
MEER UIT DE WEI WEGLOPEN!” “Maar dat kunnen koeien toch niet le-
zen?” vraagt de knecht. “nou èn? dan schrijf je het toch in koeien letters??!!” 
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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.  Wegens omstandigheden wordt deze pagina nog een 
keer gepubliceerd.  


