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Wat schaft de pot?  Eetbare natuur 
 

KOOKBOEK MET BIJZONDERE RE-
CEPTEN VAN HANNEKE VIDELER 
 

Eetbare natuur. Een kookboek voor wat in Nederland uit het wild te 
halen valt, is de titel van 246 pagina’s tellende kookboek van Han-
neke Videler dat vanaf begin december in winkels ligt. Een bijzon-
der kookboek, dat mag wel gezegd worden. Uitgever Atlas heeft het 
over “ogenschijnlijk ongebruikelijke ingrediënten” die gebruikt wor-
den. Ja, voor sommigen is het misschien even slikken als u een 
kommetje vossenstaartsoep (ja, u leest het goed) voorgeschoteld 
krijgt. 
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Dorpsgenoten, 
 

Zo aan het eind van het jaar nog even een berichtje van Dorpsbelangen. 
Waar hebben wij ons het afgelopen jaar zoal mee bezig gehouden? 
 
Het meest in het oog springend was natuurlijk onze foto actie in de eerste helft 
van het jaar. We kunnen zeggen dat dit een succes is geweest. 
Op onze afgelopen jaarvergadering hebben we aangegeven dat de toegezeg-
de groenstrook bij de Bloemert nog niet aangelegd was. Inmiddels is een veer-
tiental bomen geplant en is de bestaande meidoornheg verlengd verstevigd 
met een vlechtscherm. De bomen en de heg moeten nu de tijd hebben om te 
gaan groeien. Op termijn zal daardoor het bungalowpark voor een groot deel 
aan het zicht worden onttrokken. 
 
Dorpsbelangen is al jaren bezig om het ‘G1” bordje terug te krijgen bij het hu-
nebed. Het hunebedcentrum gaat een project starten voor het opknappen van 
hunebedden inclusief het plaatsen van informatievoorziening. Wellicht komt 
dan ook het “G1”bordje terug. 
 
Zoals u wellicht is opgevallen zijn de afgelopen jaren 2 van de 3 uiltjes door 
vandalen van de bankjes aan de weg bij de school verwijderd. 1 uiltje is terug-
gevonden en heeft inmiddels een nieuwe plaats gekregen naast de ingang van 
de school. Op de oorspronkelijke plaats van de uiltjes zijn nu gekleurde ballen 
geplaatst. Hopelijk zijn deze beter bestand tegen geweld van passanten. 
 
1 keer per jaar ontvangen wij onze burgemeester en wethouders. Dit bezoek 
staat gepland voor 15 december 2010. Op het moment van verschijnen van de 
dorpskrant heeft dit bezoek dus nog niet plaatsgevonden. Wij willen verschil-
lende onderwerpen ter sprake brengen, zoals handhaving van het 30 km regi-
me, het veiliger maken van de kruising Zuidlaarderweg/Vogelzangsteeg, over-
last parkeren in het dorp, of er plannen zijn ten aanzien van woningbouw, 
voortgang planning aanleg nieuwe waterafvoer door de Kerkstraat en in relatie 
hiermee de herinrichting van het brinkje, enz. Op een later tijdstip zullen wij u 
hierover nader informeren.  
 
Tot slot willen wij u allen een goed uiteinde en een voorspoedig nieuw jaar toe 
wensen. 
 
Wij zien u graag op de nieuwjaarsreceptie en natuurlijk ook op onze jaarverga-
dering op 19 april 2011. 
 
Noteert u deze datum al vast in uw agenda. 
 

Namens Dorpsbelangen, 
M.J. Tuik (Voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trouwe lezers herinneren zich ongetwijfeld de recepten 
die Hanneke Videler vroeger voor de dorpskrant 
schreef. In 2005 leidde dat tot de publicatie van het 
kookboek Kijken, lezen, koken, met illustraties van grafi-
cus Jim Hoffman, dat ze in eigen beheer uitgaf en dat 4 
herdrukken beleefde. Er zijn nog enkele exemplaren, 
voor de prijs van € 15 te bestellen via hanne-
ke@joepvof.nl 
 
If you can’t beat them, eat them. 
Over het ontstaan van het nieuwe kookboek Eetbare 
natuur zegt Hanneke Videler: “Er zijn vele redenen 
waarom ik het boek geschreven heb. Iedereen heeft 
bijvoorbeeld de mond vol van duurzaamheid, Maar wat 
gebeurt er met alle ganzen die worden afgeschoten? Ze 
worden vernietigd, terwijl ze prima te eten zijn. Of kijk 
naar de Waddenzee. Daar is sprake van een ware 
plaag van Japanse oesters. Een kennis van mij zei: If 
you can’t beat them, eat them. “ 
“Ik schrijf graag. Ook vind ik het leuk om te weten waar 
de oorsprong van ons voedsel ligt, waar je het kunt vin-
den, hoe je het kunt bereiden. Als je je erin verdiept, 
vind je zoveel verhalen. Over zoetwatervissen bijvoor-
beeld heb ik veel geleerd van Klaas Vos. Zijn zoon 
Mans heeft enthousiast meegewerkt aan het project 
Eetbare natuur. Daar ben ik hem dankbaar voor. Elke 
zoetwatervis die ik wou hebben, kon ik van hem krijgen. 
Ik liet Klaas en Mans natuurlijk van mijn visrecepten 
proeven. Een keer heb ik ze rauwe snoekbaars voorge-
schoteld. Dus niet gekookt of gebraden; de vis had al-
leen een tijdje in de citroen gelegen. Verder niets. “Kan 
je dat echt zo eten?”, vroeg Klaas. Ja, dat kan. En hij 
vond het heerlijk.” 
 
Hond in de pot 
“Over eetbare planten, vruchten en paddenstoelen in de 
natuur is al zoveel geschreven. Het hoofdstuk daarover 
in mijn boek heb ik dus wat beperkt gehouden. Er is wel 
een uitgebreid hoofdstuk over zoutwaterwezens en 
zoetwaterwezens. Eigenlijk gaat het over allerlei dieren 
die je in principe zelf, vanaf de kant of vanuit een simpel 
bootje kunt vangen. En er zijn hoofdstukken over vo-
gels, eieren, zoogdieren, insecten, honing en slakken.” 
“Welke zoogdieren? Reeën bijvoorbeeld, maar ook vos-
sen, beverratten, en muskusratten. Laatstgenoemde is 
ook wel bekend als bisamrat of waterkonijn. Komt oor-
spronkelijk uit Canada. Daar is het populair voedsel bij 
de indianen. Ik heb talloze recepten uit kookboeken van 
Canadese indianen.”  
“De meeste recepten in Eetbare natuur hebben John, 
mijn man, en ik uiteraard uitgeprobeerd. Dorpsgenoot 
en jager Henk Tiesinga voorzag ons van allerlei wild. 
Veel dank zijn we hem daarvoor verschuldigd. Op een 
keer vroegen we hem om een vos. “Die ga je toch niet 
eten?”, zei hij. Ik antwoordde: “Waarom niet?” Iemand 
van de Koninklijke Jagersvereniging had me gemaild 
“Je eet toch ook geen hond!” Maar in Indonesië heb ik 
wel hond gegeten. Als recept voor die vossenstaartsoep 
heb ik gewoon een traditioneel recept van ossenstaart-
soep gevolgd. En dat pakte prima uit.” 
“Weet je, als mens, als Nederlander, hebben we iets 
tussen de oren iets wat ons belet ‘vreemde’ dingen te 

eten, terwijl die toch heel lekker en voedzaam kunnen zijn. 
We wagen ons niet aan de wolhandkrab, terwijl die hier 
overvloedig voorkomt. Chinezen eten hem graag. Of wat 
te denken van de kleine wijngaardslak (segrijnslak); een 
plaag in veel tuinen. Zo gemakkelijk te vinden. Niemand 
eet ze, terwijl ze smaakvoller zijn dan de grote Franse es-
cargots.“ 
 
Wilde varkens onder de douche 
“John en ik hebben ons hele leven al ‘vreemd’ gegeten in 
de ogen van anderen. We aten onze eigen geitenbokken, 
wilde varkens en kippen. “Wat zielig”, zeiden mensen dan 
als ze bij ons op bezoek kwamen. “Zoiets doe je toch niet. 
Heb je geen band met die beesten?” Ja, natuurlijk heb ik 
die. Als ik de tuin ging besproeien kwamen de wilde var-
kens knorrend van voorpret aanhollen, want ze wilden ook 
onder de douche. Schitterend!” 
“Maar ik vind het hypocriet om te zeggen dat dat zielig is. 
We verwerkten de dieren zelf. Mijn man is bioloog, hij weet 
precies hoe dat moet. In een restaurant bestellen mensen 
probleemloos (lams)vlees zonder zich af te vragen waar 
dat vandaan komt, of hoe de dieren gedood zijn. Weet je 
wat zielig en gemeen is? Vissers, die tot het eind van een 
viswedstrijd hun vangst in plastic zakjes moeten bewaren 
totdat de jury langskomt om ze te meten. De vissen stik-
ken langzaam. Na de wedstrijd worden ze teruggegooid in 
het water. Ja, mijn boek heeft dus wel degelijk ook een 
boodschap. Die luidt: Weet wat je eet. Eet duurzaam. Ver-
nietig goed voedsel niet!” 
“Er is zoveel lekkers in de natuur. Wist je bijvoorbeeld dat 
zoetwatervissen nauwelijks, op de menukaarten van res-
taurants prijken? Dat is jammer, want ze zijn wel erg lekker 
als je weet hoe je ze moet klaarmaken.”  
John Videler valt zijn vrouw bij. “We hebben daarover een 
keer gesproken met de kok van restaurant Tarel in Taarlo. 
Hij zei dat zoetwatervis niet populair is omdat het zo snel 
‘gronderig’ smaakt. Ik weet ondertussen hoe dat komt. Je 
moet na de vangst direct de nieren eruit halen. Dan heb je 
geen last meer van die gronderige smaak.” 
 
Watertanden 
“Welk recept ik het lekkerst vond?” Hanneke Videler moet 
even nadenken. “Ik vind ze allemaal erg lekker, maar als ik 
dan toch moet kiezen, dan zou ik zeggen de oesters in 
warme roomsaus. Die oesters hebben een mooie beet, ze 
zijn niet snotterig als verse, maar stevig.” 
 John Videler heeft minder moeite met kiezen. “Ik 
vond de beverrat in chocoladesaus heerlijk, volgens dat 
recept voor konijn. Maar ook de hammen van de vos, wa-
ren niet te versmaden. Zulk prachtig mager vlees!” Met 
twinkelende ogen kijkt hij me aan; ik kan hem bijna zien 
watertanden. “Wil je er nog een?” vraagt John Videler en 
houdt me een trommeltje met koekjes voor. “Zelf gebak-
ken. Kijk, die is met bruine suiker, die met gember.” 
 

Nyckle Swierstra 
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Al meer dan 30 jaar 

Oude Boerenweg  11,   

Glimmen .  Tel /fax:  050 406 20 39 



DORPSVERHALEN 
 
Einde van het jaar 2010. Einde van de serie DORPS-
VERHALEN, die werd geschreven in het kader van 
HAREN 850 JAAR. De leidraad voor het zoeken naar 
“slachtoffers” was: wie zijn de nazaten van Noord-
laarders, die hier een aantal generaties gewoond 
hebben. Oftewel: welke familienaam kom je meer-
malen tegen op de grafstenen van het Noordlaarder 
kerkhof . Als gevolg daarvan kwamen voornamelijk 
mannen in aanmerking, aangezien zij na het huwe-
lijk hun familienaam behielden.  
Maar  vrouwen hebben eveneens hun familie verha-
len, zie Roelfien Hemmes. Het probleem was  alleen 
dat zij (vroeger) hun familienaam inleverden zodra 
ze trouwden. We besloten om, tot slot van deze se-
rie, opnieuw een vrouw aan het woord te laten. Dat 
werd Jansiena Ruröde-Kamphuis.  
 

 
Jansiena Kamphuis kwam als 
baby van een half jaar met haar 
ouders van Rolde naar Noordla-
ren. Zevenenzestig jaar later 
woont ze daar nog, nu samen 
met haar man Günther Ruröde. 
Slechts twee jaar van haar le-
ven verbleef ze met hem buiten 
Noordlaren.  
Haar vader, Piet Kamphuis, was 
een geboren en getogen Noord-
laarder. Hij trouwde met een 

meisje uit Rolde en woonde zijn eerste huwelijksjaren in 
dat dorp. Daar werd ook hun eerste kind geboren. Maar 
al een half jaar na de geboorte van de baby keerde va-
der Piet met moeder Harmtje en dochter Jansiena terug 
naar Noordlaren. 
Ten slotte is er Jansiena’s grootvader, Edo Kamphuis. 
Hij vestigde zich met zijn vrouw Jansiena in Noordlaren, 
waar hij uitbater werd van café Het Veerhuis aan het 
haventje. 
De  familie Kamphuis - eeuwig verknocht aan het dorp 
Noordlaren! 
Behoorlijk misgegokt. Jansiena: “Ik heb vroeger altijd 
gezegd: ik blijf niet in Noordlaren. Als jong meisje kon ik 
nooit eens spontaan uitgaan, want de laatste bus van 
Zuidlaren naar Noordlaren vertrok al om tien over elf en 
die uit Groningen om half twaalf. Dus zoveel had ik echt 
niet met Noordlaren. En als Günther, die uit Bremen 
komt, vandaag de dag zou zeggen: ‘Jansiena, we gaan 
weer in Duitsland wonen’, dan ging ik zo mee.” 
 
Thee, koffie, fris 
Als je bedenkt dat Günther Ruröde schilder is geweest - 
dan kun je huize Ruröde niet missen. Al vanaf de hoek 
Kerkstraat-Middenstraat blinkt het wit geschilderde 
houtwerk de wandelaar tegemoet. Voordat ik kan aan-
bellen, staat Jansiena  al buiten: “Kom hier maar langs. 
Hang daar je jas maar op.” Dan staan we in de woonka-
mer waar alles, net als buiten, reinheid en ordelijkheid 
ademt: “Als je wilt, gaan we hier aan de eetbar zitten. 
Wat wil je drinken: thee, koffie of iets fris?” 
Thee graag. 
Had ik het maar niet gezegd. Want Jansiena drinkt nooit 
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thee: “Geeft niks, geeft niks.  
Maar waar vind ik nou een theezakje?” En als ze het thee-
zakje gevonden heeft, waar is dan een waxinelichtje? Ah! 
ze weet het! Soepel klimt ze boven op een levensgevaarlij-
ke kruk en vist ergens uit een potje het laatste waxinelichtje: 
“Ik brand nooit waxinelichtjes. Nee, ook nooit kaarsen. Het 
geeft zwarte aanslag op muren en meubels, dat vindt 
Günther maar niks. Zo, de thee moet even trekken en ik 
maak ondertussen een kop oploskoffie voor mezelf.”  
Maar o jee, nu kiepert het busje met oploskoffie om in haar 
hand, een vlaag poeder spreidt zich uit over de brandscho-
ne vloer. Jansiena verdwijnt onder de eetbar: “Even wach-
ten, dit moet ik eerst opzuigen.”  
Hoewel de situatie een zeker slapstickgehalte heeft, maakt 
het wachten de bezoeker toch wat ongemakkelijk. Maar als 
het hoofd van Jansiena weer boven de eetbar verschijnt en 
ze me toeroept: “Dit hoeft niet in de krant!” - dan dank ik 
haar in gedachten voor deze inleiding. 
 
Café Het Veerhuis 
Drie generaties Kamphuis in Noordlaren. En niemand van 
hen te vinden op het kerkhof. Hoe dat zo komt, tja, dat heeft 
ze zich nooit afgevraagd.  
Je opa was uitbater van café Het Veerhuis in Noordlaren.  
“Maar hij kwam hier niet vandaan. Mijn grootouders komen 
oorspronkelijk uit Slochteren. Al weet ik niet anders dan dat 
ze in Noordlaren woonden.”  
Ging je vaak naar je grootouders toe?  
“Ja. In de tijd dat mijn broer en ik kinderen waren, woonden 
we op de hoek Noorderstraat- Achter de Hoven. Pas later 
zijn we naar de Middenstraat gegaan. Wij hoefden dus al-
leen maar even het steegje door en dan waren we al bij opa 
en oma. Nee, het café was niet zo druk. Het enige schip dat 
soms in het haventje lag was een turfschip, want hier in de 
buurt werd nog turf gestookt. Verder herinner ik me geen 
schippers die daar kwamen. Ook geen fietsers en wande-
laars, zoals nu. Het was meer een café voor mensen, die 
een dagje gingen vissen. De prijzen van de viswedstrijden 
voor volwassenen en kinderen werden er ook uitgereikt.  En 
de visvereniging vergaderde er. Nee, niet de vereniging van 
de boeren, die vergaderde in café Hartlief (het huidige ‘De 
Lanteern’  E.H.).  
Eigenlijk was opa half uitbater van het café en half keuter-
boer. Hij had een paar koeien, een paar paarden en een 
paar varkens. Eens per week haalde hij in het dorp schillen 
op voor de beesten en iedere dinsdag ging hij naar de vee-
markt in Groningen. Hoe het café er van binnen uitzag? Dat 
weet ik niet zo precies meer, als kind let je daar niet zo op. 
Wel weet ik, dat ik het daar gezellig vond met zo veel men-
sen.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET VEERHUIS AAN HET HAVENTJE, ZOALS HET ZICH NU PRESENTEERT 



Logeerde je er vaak? 
“We logeerden daar niet, we sliepen daar. We waren er 
veel, maar dat was normaal voor ons. Mijn ouders vier-
den bijvoorbeeld altijd oudjaar bij de familie in Rolde, 
zonder ons. Dan sliepen wij bij opa en oma, dat was 
heel gewoon. En als mijn ouders ‘s avonds eens weg 
moesten, dan gingen we ook naar het Veerhuis. We 
sliepen er in de bedstee, later in bedden. Onze vriend-
jes kwamen ook gewoon bij ons spelen, het was immers 
allemaal zo dichtbij. In de zomer konden we daar in het 
vaartje zwemmen, lekker, ook al bestond het water 
vooral uit blubber. Of we gingen met opa mee de polder 
in, om te hooien.  
Wat voor man was Edo Kamphuis? 
“Opa was een grote, dikke man, streng, een zware 
stem. Hij hoefde maar even iets te zeggen en je was 
rustig. Een keer zat hij in de baanderdeur de krant te 
lezen. Aan de overkant van het vaartje had hij een wei-
land waar zijn koeien liepen. Hij wilde niemand bij die 
koeien hebben. Die dag had hij een paar jongens aan 
de overkant gezien en hij had ze al een keer gewaar-
schuwd dat ze daar weg moesten gaan. Maar ze luister-
den niet. Opeens riep hij: ‘Als je nou niet maakt dat je 
wegkomt, dan haal ik je kop deur de kont!’ Die jongens 
schrokken zich het lazarus! Ze waren zo verdwenen!  
Ja, hij was ook streng voor ons. Maar we hebben nooit 
slaag van hem gehad. Oma was een héél lief, héél 
zacht en heel klein vrouwtje, zij was meestal in het ach-
terhuis. Och, en opa kon ook wel lief zijn hoor. In 1973 
zijn ze beiden overleden.  
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Later heb ik in het Veerhuis nog bij Francis en Mike in de 
huishouding gewerkt.” 
 
De lagere schooltijd.  
Jansiena en haar vader hebben allebei dus zo goed als hun 
hele leven in Noordlaren doorgebracht.  
En net als je vader en bijna alle Noordlaarders, ging jij naar 
de Rieshoek. Een leuke school? 
“Jawel hoor. We hadden een lieve klas, we haalden nooit 
kattenkwaad uit.” 
Ze zegt het met zo’n lachje, als om aan te geven dat de 
herinnering aan het uitgehaalde kattenkwaad haar nog altijd 
buitengewoon veel plezier verschaft.   
Vertel. 
“Nou ja - ieder kind vreet wel es wat uit toch? We hadden 
één jongen in de klas, als die begon te klieren, dan deden 
we allemaal mee. Hij had altijd een pak kranten bij zijn 
broek in, omdat hij vaak een pak slaag kreeg van de mees-
ter. Schitterend! 
Bij meester Piek, de meester uit de onderbouw, ben ik een 
keer heel brutaal geweest. Ik was kwaad op mijn buurjon-
gen, ik weet niet meer waarom. Woedend pakte ik zijn teke-
ning en smeet die door de klas. Daar kwam meester Piek 
aan: ‘Kom jij maar eens mee.’ Ik moest voor het bord staan, 
maar daar piekerde ik niet over. Ik bleef zitten. Hij pakte me 
stevig bij mijn schouders, zijn knieën onder mijn kont en 
sleepte me naar voren. Toen ik voor het bord stond, draaide 
ik me om naar de klas. Dat mocht niet. Tussen het bord en 
de muur zat zo’n kleine ruimte en daar wilde hij me toen 
tussen duwen. Ik schreeuwen: ‘Au! Au! Als je dat nog een 
keer doet, ga ik naar huis.’ Dus toen hij het weer deed, ben 
ik echt naar huis gegaan.” 
Dat is wel lef hebben! 
“Ja. Maar mijn moeder was niet thuis. Daarom ben ik toch 
maar weer terug naar school gegaan en heb daar in de ves-
tibule zitten wachten tot de school uit was. Hoe het verder 
gegaan is weet ik niet precies meer. Maar dat soort dingen, 
ja, dat kwam wel voor in onze klas. Maar we waren nooit 
gemeen. Bij meester Boer moest een van de meisjes ook 
een keer voor het bord komen. Daar had ze geen zin in, dus 
ze liep rondjes tussen de rijen banken door. Meester Boer 
er achteraan. Hij werd zo kwaad! Hij had een pak schriften 
in de hand en die gooide hij zo naar voren op de grond. 
Och, wat hébben we toen gelachen!”  
Jullie waren dus geen bange doetjes.  
Jansiena kijkt een poos nadenkend voor zich uit en probeert 
dan duidelijk te maken hoe ze het bedoelt: “Nee, we waren 
geen bange doetjes. We waren misschien wel een verve-
lende klas. Maar gemene dingen deden we nooit. In die zin 
waren we toch een lieve klas.” 
 
Lol op het werk, lol in de Elvisbar 
Na de Rieshoek ging ze naar de Theda Mansholtschool in 
Haren. In aansluiting daarop werkte ze bij Mulders Feestar-
tikelen en Toneelboekjes, aan het Zuiderdiep: “Al die gekke 
grappen, daar hebben we zo enorm veel lol mee gehad!” 
Ten slotte kwam ze terecht bij V&D in de verkoop, ook daar 
heeft ze lol gehad. “Maar,” zegt ze, zonder overgang en 
plotseling heel serieus, “mijn probleem is dat ik te oprecht 
ben.” 
Hoe bedoel je. 
“Als ik denk dat ik gelijk heb, dan heb ik gelijk. En of het nou 
een directeur is of niet, als ik gelijk heb dan sta ik op mijn 
recht. Op mijn werk kreeg ik een keer woorden met de chef 
van het magazijn. ‘Ik ben hier de chef,’ zei hij, ‘dus ik heb 
gelijk.’  

EDO EN JANSIENA KAMPHUIS  



Terwijl ik 150% gelijk had!! De directeur wilde dat ik mijn 
excuses aanbood, maar ik zei: ‘Doe ik niet, al zal het 
me mijn ontslag kosten.’ Gelukkig is het later allemaal 
wel goed gekomen. Het leuke van zo’n groot winkelbe-
drijf is dat je veel collega’s hebt. Met de meesten van 
hen kon ik goed opschieten, we gingen soms met een 
heel stel naar de Elvisbar in Groningen.”     
 
Daar ontmoette je ook je man, Günther. Hoe ging dat? 
“Er kwam een groep Duitse jongens de Elvisbar binnen. 
We dronken wat met elkaar, maakten wat lol en zijn ook 
nog naar de Mambobar gegaan. Na die ene keer heb-
ben Günther en ik elkaar een dik half jaar niet gezien, 
tot hij opeens begin juli bij V&D in de winkel stond.” 
Wat zei hij tegen je.  
Een verlegen giechel: “Weet ik niet meer, nee, écht niet. 
Het ging haast automatisch. Voor hem was het liefde op 
het eerste gezicht. Ik vond hem ook een leuke vent, 
maar bij mij is het gegroeid. In november zijn we ver-
loofd en een jaar later zijn we getrouwd. Eerst hebben 
we een jaar in Noordlaren gewoond, daarna twee jaar in 
Duitsland. Lars (de zoon, E.H.) is daar geboren. In het 
begin kende ik vrijwel geen Duits, nu maakt het me 
niets meer uit. Ik lees Duitse boeken, zonder ze in mijn 
hoofd eerst te vertalen.  Ik heb in Bremen nooit heim-
wee naar Noordlaren gehad, ik woonde daar graag. Het 
is een heel mooie stad.” 
Waarom dan toch terug naar Noordlaren. 
“Mijn ouders vertelden dat dit huis leeg zou komen en 
dat Günther hier als schilder meteen werk kon krijgen. 
Günther wilde toen graag weer naar Noordlaren! Ik niet. 
Als hij het niet gewild had, was ik zonder meer met hem 
in Bremen gebleven. Ik hou van die stad.” 
Iedereen zegt: Noordlaren is een van de mooiste dor-
pen! 
“Het zal wel zo zijn, ik zie dat niet meer zo. Ik heb alleen 
wat met de mensen hier. Maar die zie je in de winter 
haast niet.”  
 
De kat ging dood.  
Jansiena Ruröde weet gezellig te vertellen. Maar ze is 
een noorderlinge, die niet graag het achterste van de 
tong laat zien. Op de vraag: Wat is de treurigste herin-
nering aan je leven in Noordlaren? is het antwoord niet 
meer dan het is: “Dat onze kat een paar maanden gele-
den dood ging.”  

                                                                                           
Ettie Huizing 
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Veiling in kader 850 jaar Haren ten 

bate van Terre des Hommes 
 

Bijzondere expositie in Galerie ‘AANBLICK’ 
 
In het kader van het 850-jarig bestaan van Haren organi-
seert Galerie ‘AANBLICK’ aan de Kromme Elleboog in Ha-
ren van 19 november t/m 30 december een bijzondere ten-
toonstelling. Burgemeester Mark Boumans zal de opening 
van deze expositie verrichten op zondag 14 november om 
15.00 uur. 
 
Kunstenaars, onder wie Michael Buter, Marcel Duran, An-
neke van der Meer, Hans Musters, Wouter Okel, Gerald 
Schuil, Anneke van der Meer, Inge Groenen en Gerda On-
nes hebben zich voor deze expositie laten inspireren door 
de schoonheid van Haren. Daarnaast exposeert de Galerie 
een aantal ‘Harense’ werken van oud-Hareners, onder wie 
Jan Harm Oostendorp en Wim Bouwsema. 
 
De Harense gemeenschap heeft zich in het kader van Ha-
ren 850 verbonden aan Terre des Hommes. In dat kader zal 
tijdens de ze expositie een Harens schilderij bij opbod wor-
den verkocht. De intekenlijst zal naast het schilderij hangen. 
Er kan ook via de site van de galerie worden geboden. De 
meeropbrengst boven € 500,- wordt door Galerie 
‘AANBLICK’ gedoneerd aan dit goede doel. 
Een eerste Blick op de tentoon te stellen schilderijen is te 
zien op de website van de galerie, www.aanblick.nl, onder 
het kopje NIEUWS. 
Galerie ‘AANBLICK’ is geopend vrijdag en zaterdag van 
13.00-17.00 uur en altijd na afspraak. 
 
Galerie ‘AANBLICK’ 
Kromme Elleboog 52 
9751 RE Haren. 
Tel.: (050) 534 04 85; 06 515 673 46 
 

 



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!’ 
 

Een Stater voor iedere Harener 

die in november 60 werd 
 

Mevrouw Mariska Ennes-Boutier is op donderdag 4 no-

vember, 60 jaar geworden. Reden voor de Stuurgroep 

Haren 850 om haar – en alle andere Hareners die in de 

11de maand 60 jaar worden – een Stater aan te bieden. 

 

De Stater is de gedenkpenning die de Stuurgroep heeft 

laten slaan ter herinnering aan het feit dat in 1160 de 

naam ‘Noordlaren’ voor het eerst op schrift is gezet. Dat 

feit is ook de aanleiding geweest om in 2010 het 850-

jarig bestaan van de Harense gemeenschap te vieren. 

Mevrouw Ennes, werkzaam in Huize Westerholm, kreeg 

de Stater tijdens haar werk aangeboden door Stuur-

groepvoorzitter Henk Boomker. 
 

Voor al die Hareners die deze maand zestig worden, ligt 

er nu een Stater klaar bij de Harense VVV, die geves-

tigd is in boekhandel Boomker Boeken + aan de Rijks-

straatweg 205. Men dient zich bij de VVV-balie te legiti-

meren ten bewijze van het bereiken van de leeftijd van 

60 jaar in de maand november van dit jaar. En wie deze 

maand geen zestig wordt, kan de Stater ook nog steeds 

kopen bij de VVV. Edelsmid Jos Mastenbroek aan de 

Meerweg in Haren heeft zilveren en vergulde exempla-

ren van de Stater te koop. 
 

Het idee om iets bijzonders met het jaartal 1160 te 

doen, kwam van mevrouw Z. Gerritsen-Aalfs uit Haren. 

De Stuurgroep vertaalde dat in een cadeautje aan al die 

Harense jarigen. Vanzelfsprekend ontving de bedenk-

ster van het plan ook een Stater. 
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 Portokosten versturen dorps-
krant. 
 

Tijdens de laatste vergadering van Vereniging Dorpsbelan-
gen Noordlaren is het volgende besloten: 
Er zijn dorpskranten die per post naar een aantal leden wor-
den verstuurd. 
De kosten per krant per keer bedraagt ongeveer 3 tot 4 
postzegels. 
 
Per jaar is dit een aardig bedrag. 
Daarom hebben wij als bestuur besloten om deze portokos-
ten vanaf 2011 in rekening te brengen bij de betreffende 
leden. 
 
Dit om deze service kostendekkend te maken. 
In het najaar van 2011 zullen wij  de contributie samen met 
de portokosten op de acceptgirokaart noteren. 
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 

Herinnering betaling Contributie 
2010. 
 

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

• Per acceptgirokaart  (zat in vorige 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 
vermelden. 

 

• Contante betaling bij de penningmeester van Dorps-
belangen: 

 

Adverteerders van de dorpskrant hoeven de contributie niet 
te betalen. 
Adverteerders van de dorpskrant en website 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 betalingen controleren en 
daar waar nodig een herinnering tot betalen sturen aan die-
gene die dat vergeten is. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Martie Bosse-
winkel 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Namens Vereniging Dorpsbelangen, 
 
Martie Bossewinkel (penningmeester) 
Zuidlaarderweg 40 
9479 TJ Noordlaren 
050-4090993 
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950,- 
1050,-  voor: 

 
Voor al uw graaf-
werkzaamheden met 
mobiele en  
minikraan.  
Ook voor levering 
zand en grind. 
 
Lageweg 11,  
Noordlaren          
Tel. 050-4095580 / 
06-43550108   



BLADRUIMEN 
 
Op zaterdag 11 december 2010. vindt op de begraaf-
plaats in Noordlaren weer het  traditionele bladruimen 
plaats. 
 
Vele vrijwilligers komen helpen het gevallen blad op te 
ruimen, zodat met de kerstdagen de begraafplaats er weer 
verzorgd uitziet. We beginnen om 9 uur en rond de mid-
dag zijn we vaak wel klaar. 
 
Als u ook wilt komen helpen, bent u van harte welkom.  
Graag eigen gereedschap meenemen. Er is geen elek-
triciteit op de begraafplaats. 
 
Voor koffie e.d. wordt natuurlijk wel gezorgd. 
Het is ieder jaar weer een hele nuttige, maar vooral gezel-
lige morgen. 
 
Tot zaterdag 11 december a.s. 
 
Jan en Anneke van Dijk 
beheerders begraafplaats Noordlaren 
tel. 050 5344743 

 
 

Met spoed 
gezocht….! 
 
De redactie van Het 
Noordlaarder Nieuws 
is opzoek naar een 
persoon die de lay-out 
van de Dorpskrant op-
zich wil nemen. 
 
 
 

 
In eerste instantie zal het maken van de krant in samen-
werking met Hieke de Winter gebeuren. Zij heeft afgelo-
pen 4 jaar deze taak op zich genomen maar wegens an-
dere werkzaamheden wil ze nu graag dit onderdeel over-
dragen aan iemand die het leuk vindt om een bijdrage te 
leveren aan onze mooie Dorpskrant. 
 
Cursus digitaal opmaak  (Microsoft Publisher) 
Voor diegene die misschien niet precies weten hoe de 
krant gemaakt wordt maar het wel leuk vinden om dit te 
leren, zal Hieke een cursus geven.  

 
Geïnteresseerd…? 
 

U kunt zich aanmelden bij de leden van de redactie Dorps-
krant; dit zijn: 
 

• Nyckle Swierstra  - 4092952 

• Marc Bansema  -  4090592 

• Hieke de Winter -  4095443 
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Nieuwjaarbijeenkomst in de 
Hoeksteen 
 

Zaterdag 8 januari 2011 is het weer zover: 
Dan zijn alle Noordlaarders weer van harte 
welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst in de 
Hoeksteen. 
 

Tomasvaer en Pieternel nemen weer op geheel eigen 
wijze de Noordlaarder actualiteiten met u door, en na 
afloop willen we weer de inmiddels beroemde Proe-
verij van”Noordlaarder Heerlijkheden”houden. 
Iedereen kan dus weer laten zien wat hij of zij culinair 
in huis heeft. 
 

Hoe kunt u meedoen, en wat is de bedoeling: 
 

• Iedereen kan rechtstreeks de hapjes inleveren( dat 

hoeft dus niet per straat) 

• Maak per deelnemer ongeveer 50 hapjes 

• Het gaat om kleine hapjes, die je het liefst zo uit de 

hand’ kunt eten 

• De hapjes kunnen op de avond zelf worden meege-

bracht, houdt er rekening mee dat ze nog een uurtje 

moeten staan. Dek ze dus af met folie o.i.d. 

• Lever de hapjes aan op eigen schalen 

• Vermeldt duidelijk je naam en de naam van het ge-

recht bij je schaal 

• Neem na afloop je schaal weer mee 
 

Suggesties: gevulde eieren, bladerdeeghapjes, hartige 
taart enz. enz 
 

Er zal weer een jury zijn die het lekkerste hapje gaat kie-
zen. De winnaar krijgt een leuke attentie, en natuurlijk 
komt het winnende recept in onze dorpskrant 
Doet u ook weer mee ? 
 

Noteer het alvast in uw agenda, bedenk uw lekkerste 
hapje en kom allemaal naar de Hoeksteen op 8 Ja-
nuari 
Neem de buren mee en geniet van een leuke avond 
 
 
 

Nieuwjaarscommissie 

 

Gerookte paling & zalm 

18 December gaan we weer paling en zalm roken  

Liefhebbers kunnen hierbij weer paling en zalm bestellen: 
   

• 1 pond paling € 14.50 

• 1 pond zalm  € 10.00 
 
Willen jullie de bestelling voor 1 december terug e-mailen 

Naar:  kars.kroeze@planet.nl 

Lageweg 29,  9479 TA Noordlaren 

050-4090630 of  06-22466300 

 



Contouren kapel op kloos-
terterrein Yesse teruggevon-
den 
 
Afgelopen woensdag en donderdag vond er een 
vervolg plaats van de opgravingen op het klooster-
terrein Yesse te Essen (Haren). Tijdens deze graaf-
werkzaamheden zijn onder meer de contouren van 
de kloosterkapel teruggevonden.  
 
Ook is langs de noordwand van deze kapel een gedeel-
te van het kloosterkerkhof aangetroffen. Verder zijn en-
kele bijzondere 
vondsten gedaan. 
Zo werd een zilve-
ren munt, enig mid-
deleeuws keuken-
gerei en wellicht 
een eikenhouten 
dakpan gevonden. 
Binnen de grond-
vesten van de kapel 
werd ook een aan-
zet tot een beschei-
den zuil gevonden. 
Tijdens de graaf-
werkzaamheden in 
juli van dit jaar wer-
den al funderings-
resten, muurresten 
en een aanzet tot 
een gracht gevon-
den. Die vondsten 
vormden voldoende 
aanleiding om nog 
enkele nieuwe sleu-
ven te graven. 
 
Het onderzoek vindt 
plaats op initiatief 
van de provincie Groningen, Rijksuniversiteit Gronin-
gen, de gemeente Haren en Stichting Klooster Yesse. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Archeologisch 
onderzoeksbureau RAAP in samenwerking met de pro-
vinciaal archeoloog, Henny Groenendijk. 
 
Groenendijk toonde zich opnieuw enthousiast over de 
vondsten. “Er zijn opnieuw veel gegevens boven water 
gekomen. Ik acht het volstrekt de moeite waard om ook 
volgend jaar nog vervolgonderzoek te doen.” Tijdens 
het onderzoek van deze week is opnieuw bevestigd dat 
het Cisterciënzer nonnenklooster Yesse (1215-1594) 
destijds gebouwd is op al ontgonnen grond. Er zijn be-
wijzen gevonden van een oudere es onder en naast het 
kloosterterrein. Zoveel is wel duidelijk, dat het vervoer 
van en naar het klooster vooral via het water zal hebben 
plaatsgevonden. Vanuit het klooster was er via een 
schipsloot en een zijlmaar een aansluiting op de Hunze. 
De contouren van de kapel wijzen op een gebouw van 
bescheiden afmetingen, zo’n 6½ meter breed. Er zijn bij 
de opgravingen deze week plavuizen aangetroffen en 
enige versierde stenen. De veronderstelling dat het 
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 klooster destijds ommuurd zou zijn, lijkt onwaarschijnlijk. De 
ruimte daarvoor lijkt te gering. Indien het gevonden eiken-
houten plankje inderdaad een dakpan blijkt te zijn, dan is de 
vondst een bijzondere. “Tot op heden zijn er in Nederland 
slechts twee andere vondsten van soortgelijke houten dak-
pannen gedaan. Eentje in Utrecht en een in Nieuwe 
Schans. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het om 
een dakpan gaat”, aldus Groenendijk. 
 
Begin volgend jaar zal Berry van Hoof, archeoloog van 
RAAP, in Haren een inleiding houden over de resultaten 
van de beide opgravingen. 
 
Het bodemonderzoek is onderdeel van het Participatiepro-
ject Klooster Yesse. Dit project heeft als doel bewoners bij 

het (archeologische) 
verleden van hun 
woonplaats te be-
trekken en de ar-
cheologische waar-
de in kaart te bren-
gen. Daarnaast richt 
het zich op de be-
scherming van de 
archeologische res-
ten in de bodem.  
 
Dit is een verplich-
ting volgens de wet 
op de archeologi-
sche monumenten-
zorg (Wamz), die in 
2007 van kracht is 
geworden. Deze 
wet houdt in dat er 
naar gestreefd 
wordt archeologi-
sche waardevolle 
resten zo veel mo-
gelijk te behouden. 
Nadat het onder-
zoek is afgerond, 
gaat de gemeente 

Haren aan de slag met een beheersplan voor het gebied. 
Dit gebeurt in samenspraak met de bewoners van het buurt-
schap. In het beheersplan wordt geregeld hoe de bewoners, 
de gemeente en andere gebruikers straks in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om zullen gaan met de archeologisch 
waardevolle resten in de bodem. 
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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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 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 en 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 HAVENTJE 
zijn. 
 
De bestellijst voor de kerstbomen zult u binnenkort in uw 
brievenbus aantreffen. 
 
 
Stichting Festiviteiten  
Noordlaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Linze de Vries. 

De lezerspen 
door:   
 
 

Hillie Hooiveld geeft 
de pen door aan 
 

 Linze de Vries. 
 
 

Na 81 jaar gewoond te hebben  in de Kerkstraat te 
Noordlaren gaan we verhuizen: 
 
Als zoon van Pieter de Vries en Jantje  Assies.  Mijn 

vader runde in de Kerkstraat een café een kruideniers-

zaak en was tevens landbouwer en veehouder. Als jon-

gen van 11- 12 jaar moest ik al mee helpende bood-

schappen rond brengen door het dorp. Na de lagere 

school ging ik naar de Landbouwschool in Vries en 

volgde avond cursussen. In 1956 ben ik getrouwd met 

Lammie Hollander en hebben wij het  café  en de boer-

derij over genomen.  

De kruidenierszaak was in de oorlog reeds opgeheven. 

Na enkele jaren vonden wij dat twee beroepen niet bij 

ons pasten. Lammie vond het café bedrijf maar niks. In 

overleg met mijn ouders is het café gedeelte  verkocht 

en zijn wij er naast gaan wonen, wat eerder  door mijn 

vader was gekocht. Wij hebben daar tot 1980 geboerd. 

Toen werd mij een vaste baan aangeboden bij het Gro-

ninger Landschap als beheerder van  landbouw gron-

den en tevens natuur terrein. We hadden geen opvol-

ger, onze dochter die ook veel mee hielp in het boeren-

bedrijf zag het niet zo zitten om er in verder te boeren 

en leerde voor dokters assistent, wat ze nog doet. Wij 

hebben altijd met veel plezier in Noordlaren  gewoond, 

tevens heb ik in besturen gezeten. D.L.G  afdeling 

Noordlaren.     Veefonds   Noordlaren.   De Marke  

Noordlaren – penningmeester. Feestcommissie  pen-

ningmeester. De Feestcommissie was voor mij toch wel 

happy. Een maal in de, vijf jaar een groot  dorpsfeest 

met optochten.  Groot feest in de tent met T.V. en radio 

artiesten ,Arie Ribbens , Ria Valk , Art Eggens.  Een 

maal per jaar feest in de Hoeksteen, o.a. met  o.a. Rita  

Eggens  , Johan en Henk,  Films draaien  van het grote 

dorpsfeest !!  Als hobby heb ik zo’n 50 jaar Kanaries 

gekweekt . Er zijn vele  prijzen mee gewonnen.   

Het  Zuidlaardermeer was voor mij een trek pleister. 

Zeilen was mijn lust en leven. Ook vakanties waren in 

trek, de meeste landen in Europa bezocht met de kinde-

ren . Helaas door dat onze woning niet  gelijkvloers is 

moeten wij Noordlaren verlaten. Noordlaren waar het 

goed wonen is , tussen bos en het meer ,het zal altijd 

een trekpleister blijven voor ons.  

Waar gaan wij wonen.  In Eelde bij het winkelcentrum..  



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  

dec v.m. plaats voorganger Bijz. n.m. plaats voor-
ganger 

Bijz. 

5-12 10.00 Trefpunt Ds. ten Have           

12-12 10.00 Bartomeus Ds.W.H Slob HA can-
torij 

        

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

          

24-12         22.00 Bartolo-
meus 

Ds. R de 
Pee 

Kerstnacht 

25-12 10.00 Trefpunt Ds. A. Hek-
man 

Kerst         

26-12 10.00 Trefpunt Dhr. K. Oos-
terhuis 

          

31-12   Trefpunt     19.30 Ds. G. Ho-
vingh 

  Oudejaars 
avond 



Oost-Groningse kunstenaars 
in Noordlaren. 
 

De laatste 2 maanden van dit jaar besteden café huis-
kamerrestaurant Het Oude Veerhuis en Dorpshuis De 
Hoeksteen, beiden in Noordlaren, aandacht aan drie 
kunstenaars uit oost Groningen; Frans Brommer en Gi-
ny en Leo Perdon. 
 
Frans Brommer is in 1956 geboren in Hoogezand en 
woont en werkt nu in Kropswolde. Frans tekende en 
schilderde vanaf zijn vroege jeugd. Het schilderen bleek 
voor hem een levensbehoefte en gaande weg ontwik-
kelde hij zichzelf tot een volwaardige kunstschilder. 
Door de overstelpende vraag naar zijn werk, in het be-
gin veel reclame en decoratie, besloot Frans in 2000 om 
zich volledig op het schilderen te storten. Hij gaf zijn 
baan in de verfbranche op en werd beroepsschilder. 
Ook geeft hij begeleiding aan schildersgroepen. 
 
De autodidact Brommer tracht onderwerpen zo realis-
tisch mogelijk weer te geven en hanteert een klassieke 
gedetailleerde schilderstijl. 
Veel inspiratie vindt Brommer in het noordelijk land-
schap en in oude sleetse doorleefde voorwerpen. Voor-
werpen met een ziel, zoals hij zelf zegt. De stillevens 
van Brommer zijn in sfeer en harmonie en altijd in een 
zekere eenvoud. Door detail en stofuitdrukking bereikt 
hij een groot realisme, wat soms aan Jopie Huisman 
doet denken. 
Frans Brommer maakt vrij werk en in opdracht. Hij ont-
ving vele nominaties en publieksprijzen. Hij exposeert in 
Nederland en Duitsland. De Aanblick in Haren is zijn 
vaste stek. 
 
Giny Perdon is in Veendam geboren. Vanaf haar 15 
tekende zij al goed gelijkende portretten van familiele-
den. Eerst in Oost-Indische inkt, daarna in houtskool en 
potlood en vervolgens in aquarel en olieverf. Giny pro-
beert dmv gesprekken en foto’s een beeld te krijgen van 
haar personages. Het portret moet niet alleen goed lij-
ken maar ook een uitstraling hebben. Dat zij daar goed 
in slaagt, blijkt o.a. uit het portret van Nelson Mandela, 
die je vanaf de schoorsteenmantel in het oude veerhuis 
aan lijkt te kijken. Ook hangen er een aantal forse vrije 
werken van Giny, realistisch en figuratief. 
 
Leo Perdon, de Roest Vrij Staal man, is in Hoogezand/
Sappemeer geboren. Door zijn werk komt hij veel met 
RVS in aanraking en gaandeweg ontwikkelde zich een 
fascinatie voor dit materiaal. Hij schafte zich een lastoe-
stel en gereedschap aan en ging aan het ontwerpen, 
prototypes maken, uitsnijden, lassen en polijsten. Leo 
legde de lat steeds een stukje hoger, werkte nieuwe 
ideeën uit en testte andere werkmethodes. Door ab-
stracte vormgeving en scherpe lijnen en rondingen te 
combineren met gematteerde en gepolijste vlakken, 
krijgt zijn werk een speels karakter. Het edelstaal komt 
zo het best tot zijn recht. 
Giny en Leo Perdon hebben samen een atelier en beel-
dentuin in Schildwolde. 
 

Noordlaarder Nieuws, november ’10                     16 

Het werk van deze 3 
kunstenaars is vanaf he-
den tot en met zondag 26 
december 2010 te be-
zichtigen in het Oude 
Veerhuis en in De Hoek-
steen.  
 
De toegang gratis.  
 
 
 
 
 
 

 
Openingstijden zijn iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur 
in Café Huiskamerrestaurant "Het Oude Veerhuis",  
 
Meester Koolweg 2, aan het haventje in Noordlaren en ie-
dere 2e zondag van de maand in dorpshuis De Hoeksteen 
aan de Lageweg tegenover de kerk.  
 
Ook de kerk zelf is dan te bezichtigen.  
Meer informatie op www.fransbrommer.nl,  
www.tjuffertje.nl en www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 



UIT DE LUCHT GEGREPEN:  
 
DE GROENLING 
 
In onze voortuin staan een paar Rimpelrozen, een 
algemene rozensoort afkomstig uit China en Japan. 
In deze tijd van het jaar valt het op dat veel van de 
talrijke en grote bottels open liggen met daaronder 
op de bodem een flinke hoeveelheid witte zaadjes. 
Dit is het werk van de Groenling.  
 
Let maar eens op bij het naderen van zo’ n rozenstru-
weel of er niet een handjevol musachtige vogeltjes op-
vliegt dat een goed heenkomen zoekt in een nabij 
staande boom. Later in de winter verliezen ze hun 
schuwheid enigszins en verschijnen ze tussen mussen 
en vinken op voederplaatsen waar zaden met liefst ook 
zonnepitten te halen zijn. 
 
Heldergele plek 
De naam Groenling geeft de kleur al aan, althans van 
de mannetjes. Op de vleugelflanken zit een heldergele 
plek, die zichtbaarder wordt bij het opvliegen. Ook op de 
staartzijden zit geel. Vrouwtjes zijn effen grauw, dus niet 
zo gestreept als mussen. Het lijkt of beide geslachten 
van oogschaduw zijn voorzien, wat ze een omfloerste 
blik geeft. Snavel forser dan bij mus of (verwante) Vink. 
voorheen was de naam trouwens Groenvink.  
 
Groenlingen broeden overal in onze omgeving. Ze hou-
den wel van tuinen en parken met een paar coniferen. 
Dus graag in de buurt van de beschaving of wat daar 
voor doorgaat. 
 
Het groenlings 
Het geluid, ofwel het groenlings…  Nu in het najaar zin-
gen ze niet maar laten ze volle, korte, sputterige trillers 
horen bij het over- of wegvliegen. Als ze het in het voor-
jaar op hun heupen krijgen worden dat haast kanarie-
achtige trillers, afgewisseld met een zeurende uithaal. 
 
In het najaar worden onze vogels aangevuld met dui-
zenden trekkende soortgenoten die het meestal 
sneeuwbedekte Noord-Europa ontvluchten. Als ze dan 
al trekkend trek krijgen landen ze bij voorkeur op ge-
noemde rozenbottelstruwelen om dankzij de overvloedi-
ge vruchtenlast volop aan hun trekken te komen. Let 
dus dezer dagen goed op bij het (behoedzaam) nade-
ren van de rozenstruiken. De sporen van hun aanwezig-
heid zijn daar meestal wel te vinden. 
 

Wim Woudman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 8 januari 2011 

 
MART VAN BON EN JAN LUIS  

PRESENTEREN:  

 

THOMASVAER EN PIETERNEL!!! 

 

KOMT DAT ZIEN! KOMT DAT ALLEN 
ZIEN! 

 
 

 
Dan zijn alle Noordlaarders weer van harte 
welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst in de 
Hoeksteen. 
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Klaverjas, kruisjas & sjoel ma-
rathon 
 
Schrijf de volgende 
data voor de kla-
verjas, kruisjas en 
sjoel avonden in je 
agenda: 
 

• 17 december 2010 

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

• 25 februari 2011 

• 25 maart 2011 
 
 

Kerstactiviteiten: 
 

Wandeling:   
ZOEKTOCHT NAAR DE 
STAL 
 
Jong en oud is welkom op de zoektocht naar de kerststal 
waar iets bijzonders is gebeurd, hierbij zullen we onderweg 
allerlei verrassende figuren tegenkomen, de wandeling is 
gericht op kinderen maar zeker ook geschikt voor volwasse-
nen. 
 
Start: zondag 19 december tussen 16.00 en 16.30 uur 
Waar: op de hoek Beukenlaan/Nieuwe Schoolweg in 
Glimmen 
 

- De wandeling gaat ook over zandwegen en is ± 2 km 
lang 

- Graag een zaklantaren meenemen 
- Onderweg zal er een collecte zijn voor een project in Sri 

Lanka 
- Na afloop is er koffie en warme chocolademelk in de 

Trefpuntkerk 
 
Organisatie: Leiding kinderkerk, Protestantse kerk Noordla-
ren/Glimmen 

Janneke Kasper 

 
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 

De nostalgie van Noordlaren 
 
Dat is de aanhef van een mooi artikel over ons dorp 
in  het tijdschrift Noorderland. 
 
Nostalgie is, een bepaald jeugdsentiment waarbij  
vervlogen herinneringen een rol spelen.  
Vroeger was de kerstviering van de zondagschool  
voor het hele dorp, in een volle kerk. 
De NBvP vrouwen van nu, hebben het plan om 

                     15 december  
het Kerstfeest te vieren in de kerk, waarvoor ze alle 
Noordlaarders van harte uitnodigen. 
 
Het programma: 
Vanaf 19.15 heet de Kerstman u welkom in de Hoek-
steen met koffie en/of warme chocolademelk. 
De Kerstviering begint om 20.00 uur in de kerk. 
Medewerking verlenen: 

• Kleinnoot het gemengde a cappella koor o.l.v. 
Judith Lange 

 

Een aantal Noordlaarders zingt in dit charmante koor 

• Leerlingen van O.B.S De Rieshoek 

• Leden van de vrouwen van nu. 
Vanaf 22.00 uur een nazit met een drankje en hapje in 
de Hoeksteen. 
 
Hartelijk welkom mede namens de programma commis-
sie van de vrouwen van nu in Noordlaren.  
 

Ida Kroeze 
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Tennis in Mid- en Noordla-
ren ? 
 
Dat we in Mid- en Noordlaren goed kunnen wandelen; 
fietsen; paard rijden; zeilen en schaatsen weten we 
natuurlijk allemaal ( excuses voor de sporten die ik 
niet genoemd heb ). We leven in de gelukkige om-
standigheid, dat deze sporten zo vanuit ons eigen 
huis te beoefenen zijn. Wat we mogelijk niet weten is, 
dat er in Midlaren ook twee prachtige tennisbanen 
liggen, en dat die volgend jaar voor een spot prijsje 
te gebruiken zijn. 
 
Het gaat om de tennisbanen die eigendom van “De Bloe-
mert” zijn, en bij de ingang van het park liggen. Het zijn 
zogenaamde mateco banen, die het hele jaar door te 
bespelen zijn. 
Samen met Wotto Nachbarn ( algemeen manager van de 
Bloemert ) heeft ondergetekende het plan opgepakt om 
deze banen eens wat intensiever te gaan bespelen. Dat 
bespelen moet dan voor een ( groot ) deel gebeuren door 
inwoners van Mid- en Noordlaren.  
 
Alle inwoners uit Mid- en Noordlaren kunnen volgend 
jaar lid worden van de tennisclub in oprichting. Het zal 
een tennisclub worden met weinig “ poeha “. We zullen 
geen lid worden van de KNLTB ( = tennisbond ); we zul-
len niet voor toptennis gaan; we zullen ( voorlopig ) geen 
verlichting op de baan hebben , etc. Wat we wel hebben 
is een baan dicht bij huis, waar je met je dorpsgenoten 
kunt spelen. Het plan is om met pasjes te gaan werken. 
Leden van de tennisclub zullen een pasje krijgen met een 
bepaalde kleur. Gasten van “De Bloemert” zullen ook 
zo’n pasje kunnen krijgen, maar dan van een andere 
kleur. Met het pasje kun je de baan voor een uur afhan-
gen. Bij de receptie van “De Bloemert” kun je de baan 
reserveren. Alle leden zullen een actuele ledenlijst krij-
gen, zodat ze onderling tennisafspraken met elkaar kun-
nen maken. Op bepaalde momenten ( waarschijnlijk in 
ieder geval de zaterdag morgen ) zal er sowieso iemand 
van de tennisclub  aanwezig zijn . Met deze persoon kan 
getennist worden, maar hij/zij kan ook dienst doen als 
een soort baancommissaris, en dan de aanwezige deel-
nemers aan elkaar koppelen. 
 

 
 
Het lijkt U een goed idee, maar …… U heeft nog wat 
vragen.  
Dat U nog wat vragen hebt kunnen wij ons goed voor-
stellen. Ook wij zitten nog in de voorbereiding, en heb-
ben nog niet alles rond.  Om alvast in 2010 wat vragen 
te beantwoorden, hebben we het volgende bedacht : 
 
In 2010 kunnen we al eens een uurtje gaan tennissen 
op de baan van “De Bloemert       ( hieraan zijn nog 
geen kosten verbonden). Tijdens, of na afloop van het 
tennisuur kunnen er dan een aantal zaken besproken 
worden. Jong en oud mag contact opnemen met onder-
getekende. Hetzelfde geldt voor het tennisniveau: Zowel 
de beginner als de gevorderde kan contact opnemen. 
We zullen hier alvast een aantal mogelijk vragen de re-
vue laten passeren : 
 
Kan ik altijd spelen op de baan ? 
Ja, maar je moet wel met een pasje afhangen, en reser-
veren bij de receptie van “De Bloemert”. 
Wat gaat het lidmaatschap me kosten ? 
De precieze prijzen zijn nog niet bekend, maar we willen 
twee tarieven invoeren. 1 tarief voor kinderen t/m 12 
jaar ( mogelijk € 20,00 ), en 1 tarief voor overigen ( mo-
gelijk € 35,00 ). Deze tarieven zijn een stuk lager dan bij  
andere tennisverenigingen   
Kan ik les krijgen ? 
Les voor beginners is mogelijk, maar moet door de ten-
nisser zelf met de lesgever geregeld worden. De baan 
moet ook dan via het pasjes systeem afgehangen wor-
den.  
 
Geïnteresseerd, in tennis in je eigen dorp ? Vanaf het 
eerste begin er bij zijn ? 
Laat het weten door te mailen naar : fjkeizer@hetnet.nl 
of te bellen met Freek Keizer ( 050 – 402 88 08 ). 
 
 

Freek Keizer  
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Wat zijn de eerste indrukken?  
Onze eerste indruk was heel erg goed en we hebben het 
hier geweldig naar onze zin. De natuur rondom Noordlaren 
en natuurlijk Noordlaren zelf is geweldig en de mensen zijn 
erg vriendelijk. 
 
Gaan jullie je in het Noordlarense verenigingsleven 
storten? 
We ontmoeten graag nieuwe mensen en willen graag mee 
helpen met evenementen in het dorp. 
 
Hebben jullie al een favoriete plek in Noordlaren? 
We zijn nog steeds de buurt aan het verkennen maar we 
vinden vooral wandelen langs het kanaal (het vaartje) leuk 
en het Noordlaarse bos. 
 
Wil je verder nog iets kwijt? 
Frans komt oorspronkelijk uit Limburg en Louise en de kin-
deren zijn Engels. De jongens spelen Rugby voor het locale 
team RUFC in Groningen en Verity gaat paardrijden in 
Glimmen. 

Komen… 
 

Wil je je even voorstellen? 
Wij zijn de familie Nellen: Louise en Frans, Leo (15), 
Felix (13), Verity (8) en Lola onze hond. We wonen sinds 
de zomer aan de Lageweg 55. Hiervoor woonden we in 
Italië en in Engeland. 
 
Wat doe je (doen jullie) in het dagelijkse leven?  
Frans werkt voor Disney Cruise Line en is op dit moment 
werkzaam in Papenburg waar zijn maatschappij twee 
schepen aan het bouwen is. Louise zorgt voor de kinde-
ren en krijgt Nederlands les in Groningen. Leo en Felix 
gaan naar het ISG in Haren en Verity gaat naar de GSV 
in Groningen. 
 
Ken je al wat mensen in Noordlaren? 
We kennen al sommige mensen in Noordlaren, maar 
zouden graag nog meer mensen willen leren kennen. 
 
Wat was jullie belangrijkste reden om naar Noordla-
ren te verhuizen? 
We zijn hier naartoe verhuisd omdat het redelijk dicht bij 
Papenburg ligt en er hier ook Internationale scholen in de 
buurt zijn.  
 

Tijd van komen en tijd van gaan! 
Regelmatig kunnen we in Noordlaren nieuwe bewoners begroeten. Regelmatig ook verlaten mensen het dorp. In de ru-
briek ‘Tijd van komen en tijd van gaan’ beantwoorden ze op verzoek van de redactie (Wiejanda Moltmaker) een aantal 
vragen. Deze keer de beurt aan de bewoners van Lageweg 55 


