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Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Thomasvaer en Pieternel 
 

Het zal u niet ontgaan zijn, afgelopen zaterdag vond de traditionele nieuw-
jaarsbijeenkomst plaats in de Hoeksteen. Jan Luis en Mart van Bon tra-
den op als Thomasvaer en Pieternel en bespraken in ongeveer een uur 
het wel een wee van ons dorp van 2010. Dit alles met een humoristische 
ondertoon. Voor wie er niet bij was, of alles nog eens terug wil zien, Maar-
tje Peters heeft het hele optreden gefilmd. 
 

Noordlaarder Heerlijkheden 
Na het optreden van Thomasvaer en Pieternel was het tijd voor de proe-
verij van ‘Noordlaarder Heerlijkheden’. De Noordlaarder Hapjesschaal 
werd gewonnen door Lilianne en Marja Oskamp, met zélf gerookte wilde 
gans met moes van kippenlever, op een bedje van little gemengde sla en 
preizelberen compote. De tweede prijs was voor Petra Groefsema’s brus-
cetta met garnalen. Margriet Kleineberg won de derde prijs met haar kaas 
& olijfballetjes. De jury, bestaande uit Ida Kroeze en Sjors Rozema, be-
sloot om een originaliteitsprijs uit te reiken aan Peter van Ek voor zijn 
Noordlaarder Boompjes. 
 

De volledige tekst van Thomasvaer & Pieternel kunt u lezen op pagina  4. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2011 
 
Ook dit jaar was ons dorp weer massaal toege-
stroomd en de Hoeksteen was op 8 januari tot de nok 
toe gevuld met Noordlaarders.  
 
Het publiek bestond ook net als voorgaande jaren uit een 
gezellige mengelmoes van jong en oud, getogen en 
Nieuwlaarders. Onder het genot van de gratis koffie en 
thee werden ervaringen uit het oude jaar en verwachtin-
gen van het nieuwe jaar uitgewisseld. De beste wensen 
werden uitgedeeld en nieuwtjes besproken. Het was dan 
ook lastig voor Elsa Veldman het publiek stil te krijgen 
voor dat waar we allemaal voor waren verzameld:  Tho-
masvaer en Pieternel.  
Ook dit jaar werden Thomasvaer en Pieternel  grandioos 
vertolkt door Jan Luis en Mart van Bon. Jan nam het 
zoetgevooisde Groninger deel op zijn schouders en Mart 
liet de Nederlandse teksten uit haar mouw rollen. Het lijkt 
wel of ze steeds beter op elkaar raken ingespeeld. 
Evenals voorgaande jaren waren de tekstdichters Ben 
Crom en Marc Bansema verantwoordelijk voor de in-
houd.  
 
De inhoud was met het oog op de bezuinigingen, doorge-
voerd het huidige kabinet op de kunstensector, een tikje 
commerciëler gemaakt. Er werd dan ook regelmatig even 
onderbroken voor een komisch reclameblok, waarbij re-
clame werd gemaakt voor de vele bedrijvigheden waar 
ons dorp groot in blijkt. Enkele onderwerpen die de revue 
passeerden: Peter R. de Fiets, Afval(len), Woar rook is, 
Wo ist der Eisbahn, de Rodeo, HAP! over een cavia in 
memoriam, Sport om toavel, Valkenburg(en). Ze werden 
keurig aaneengeregen door de dame met de bordjes: 
Corrie. De lijdende voorwerpen zijn terug te halen uit de 
tekst in deze dorpskrant. De conference is ook in zijn ge-
heel terug te bekijken op www.noordlaren.eu.  
 
Nadat we met zijn allen uitgelachen waren over de frat-
sen van onze medebewoners, volgde het tweede onder-
deel van de avond: de Noordlaarder Hapjesschaal. Want 
waar gedronken wordt moet ook gegeten worden. Na het 
uren zwoegen in de verschillende keukens waar gestoeid 
werd met ganzenpaté, blauwe kaas, pannenkoeken, wit-
lof, karamel et cetera, moest er gejureerd worden. De 
vakkundige jury bestaande uit Sjors Rozema en Ida 
Kroeze kozen 4 prijswinnaars waaronder de kaas-olijf-
balletjes van Margriet Kleineberg en de bruscetta met 
scampi's van Petra Groefsema. De winnaar werd de zelf 
gerookte ganzenpastei met preizelbeeren compote van 
familie Oskamp. De originaliteitsprijs ging naar Peter van 
Ek met zijn Noordlaarderboompjes. Overigens waren de 
overige inzendingen ook niet te versmaden en vormden 
zich al snel lange rijen bij het buffet. 
 
Samengevat was het wederom een goed georganiseerde 
avond door het Nieuwjaars comité, waarop er op een 
ludieke manier teruggekeken werd op het oude jaar, en 
waarbij Noordlaarders elkaar het beste wensten voor het 
komende jaar. Er was genoeg te lachen, te drinken en te 
eten. 
Dus tot volgend jaar als er wordt teruggezien op het ko-
mende jaar 2011 ! 
 
Peter van Ek 

De jury, bestaande uit Sjors Rozema en Ida Kroeze . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van Ek 

Presentatrice Elsa Veldman 



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 
 

Activiteiten 2011 Stichting Festi-
viteiten Noordlaren; 

 
• 2e Paasdag Paasvuur 

 



Inleiding  
 
T. Dag Pieternel. 
P. Dag Thomasvaer. 
 
T. + P.   Dag boeren, burgers, buitenlui. 
 Hier allen bij elkaar. 
 Wij wensen U graag allereerst, 
 Een voorspoedig, goed Nieuw
 jaar! 
 
T. Het wel en wee van’t ol’le joar, 
 Doar komm’n wie vanoa’vnd 
 veur. 

Dus, a’s je’t  d’r aan tou hebb’n, 
l uu, 

Neem’n wie ’t ee’m mit joe deur. 
 
P. Eerst verzoeken wij U, om met 
 ons. 
 ’n Minuutje stil te staan, 
 Bij al die geen, die vorig jaar, 
 Van ons zijn heen gegaan. 
Stilte 
 
P. Ik draag voor in’t A.B.N. 
T. En ik gewoon in’t plat. 
P. Een stukje multie-cultie, modern 
 hondsrug style. 
T. Zai Maint: van alles wat. 
 
P. Denkt U tijdens ons verhaal: 
 ,, Dat klinkt mij al te bout(d?)”. 
 Als nazorg recommanderen wij; 
 Een flinke korrel zout. 
 
KOM, COMMERCIEEL.                                                              
 

P. Een nieuw begin, een frisse 
 start, 
 ’t Jaar des Heren,2011. 
 Maar ’t mag van mij wel ietsjes 
 warmer, 
 ’t Is fris genoeg, al zeg ik ’t zelf. 
 

T. Het kolle weer is nait allain. 
 Woarvan ik zo mot rill’n. 
 De boodschap oet Den Hoag is 
 dat,  
 Zie flink bespaor’n will’n. 
 

P. De vinger moet weer op de knip, 
 ,,We zullen het gaan merken!” 
 Moet je d’r nou tegenin, 
 Of braafjes mee gaan werken? 
 

T. Mot je’t slikk’n met mekoar, 
 Of schreeuwend demonstreer’n? 
 Doar heb ik veul, de leste tied, 
  Aan loop’n prakkieseer’n. 
 

P. Dat schreeuwen is al gepro

 beerd, 
 Heeft niet veel uitgehaald. 
 De vraag is wie uiteindelijk, 
 De rekening betaald. 
 

T. Jan met de houd (wijst naar z’n 
 hoed).. eh, sorry, pet, 
 (bekakt) Of die verdraaide gooise 
 rakkers? 
 Henk en Ingrid, Mien oet Azz’n, 
 Of ben’n wie zulf de stakkers? 
 

P. Wat leveren we allemaal in? 
 Wat is er straks te duur? 
 Wat blijft na ‘t bezuinigen, 
 Nog over aan cultuur? 
 

T. RTL’s en SBSen 
 Doar gait ’t op aan, ben’k bang. 
 Hapkloare brokk’n, en aan’s niks. 
 Waineg neut’n op de zang. 
 

P. En wij, m’n beste Thomasvaer? 
 Staan wij hier nog te preken, 
 Volgend jaar om deze tijd? 
 Of is dat ook bekeken? 
 

T. Geft Den Hoag dit feestelijk 
 gebeur’n, 
 De stempel;  linkse hobby? 
 En hold’n wie ’t kop slechts 
 boov’m wotter, 
 Deur geschooi  en slinks gelobby? 
 

P. DAT ZULLEN WE DAN NOG 
 WEL EENS ZIEN! 
 Let maar eens op, m’n jongen. 
 Een katje in het nauw maakt vaak, 
 Nog hele rare sprongen. 
 

T. Wat wol st’r teeg’n doun, mien 
 wicht? 
 ’t Regeerakkoord dat stait. 
 D’r is al zoveul protesteerd 
 En’t hielp al’maol gain bait. 
 

P. IF YOU CAN’T BEAT THEM, 
 JOIN THEM!! 
 Elk nadeel heb ze voordeel. 
 Thomasvaer en Pieternel, 
 Gaan voortaan commercieel!! 
 

P. Wat die gladde mediabonzen, 
 Daar in Hilversum presteren, 
 Dat kunnen wij hier net zo goed. 
 Kwestie van anticiperen. 
 

P. We pimpen ’t geheel wat op, 
 Wat reclame hier en daar. 
 Flink wat populaire pulp d’r door, 
 Wat denk je, Thomasvaer? 

 

T. Den boer’n wie in Noordloar’n, 
 Wel achteroet, ’n flinke zet. 
 Mor ’t zol ook zunde weez’n, 
 Dat ’t dommies oet is met de 
 pret. 
 

T. Ik vroag mie den geliek wel of; 
 Hou pak je zulkswat an? 
 Van neimootse showmeroakels, 

Wai’k ja nait zo heul  veul van. 
 

P. Daar heb ik aan gedacht, hoor. 
 Maak je nu maar niet zo druk. 
 ’t Is mijn Hilversumse afkomst, 
 Waarvan ik nu de vruchten pluk. 
 

P. Ook heb ik veel contacten, 
 Welbekend in medialand. 
 En de boys van onze ijsclub, 
 Die zijn daar ook vaste klant. 
 

P.  Een commerciële aanpak, 
 ’s Tegenwoordig heel gewoon. 
 ’t SBS bestuur sloot naam’lijk, 
 ’n Leuke deal met vodafoon 
 

P. Naast de baan, daar bij het 
 kerkhof, 
 Komt een zendmast, straks, te 
 prijken. 
 Een uitkomst voor de club
 kas,wel, 
 Maar niet om tegen aan te kij
 ken. 
 

P. Dus, publiek, ’t is even wennen, 
 Maar zo redden we ’t hier wel, 
 De commerciële versie van; 
 THOMASVAER EN PIETER
 NEL!! 
 

Reclame 

 

T.  Wie onderbreek’n  het programma 
ee’m veur de volgende boodschapp’n; 
P.  Etentje thuis op de agenda?  Shop 
eens rond bij Hans en Brenda! 
T.  Mot je’n shovel of ’n kroan?  Jurrie 
het nog wel wat stoan. 
P.   Petra trimt goed en snel,  uw brave 
Bello in model. 
 

PETER R. DE FIETS 
 

T:  Sommigen laten zich in hun 
 commerciële drang nergens 
 door weerhouden 

En blijken er wel een heel 
 vreemde handel en wandel op 
 na te houden. 

Thomasvaer en Pieternel  8 januari 2011     
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Die beoefenen nogal duistere 
 handelspraktijken  

En gaan als het moet over de 
 spreekwoordelijke lijken. 
 

P: Voor bepaalde lieden is dat wat te 
 extreem voorgesteld, 

Heb ik je al over die snaaister in 
 de Zuiderstraat verteld? 

Ze heeft de horecabussines he l e
 maal vaarwel gezegd 

En heeft haar activiteiten naar de 
 fietsenbranche verlegd. 
 

T: Je gaat me toch niet vertellen dat 
 iemand zó kan veranderen?! 

Vroeger was dit lieftallige vrouw tje 
 immers zo gastvrij voor ande
 ren. 

Toen ze de kroeg nog exploi
 teerde, kon ze altijd een rondje 
 missen. 

Maar ja, soms kun je je lelijk in 
 mensen vergissen. 
 

P: Jullie vragen je misschien af: over 
 wie gaat dit verhaal? 

Nou, natuurlijk over fietsendief 
 Barbara Corporaal.  

Wat wil je, echtgenoot Harry 
 Slagman is voor justitie vast ook 
 geen onbekende:  

In die onroerendgoedsector is 
 het immers ook een dikke boeven
 bende. 
 

T: Nou sla je toch wel wat door, Pie
 ternel: 

Die Harry en Barbara zijn een pri
 ma stel. 

Hoe denk je dat ik in vredes
 naam kan geloven 

Dat Barbara iemand van zijn of 
 haar fiets wil beroven? 
 

P: Nou, dan zal ik jou eens haarfijn 
 vertellen 

Hoe ik Barbara ’s avonds vanuit 
 het Dorpshuis naar het fietsenrek 
 zag snellen. 

Ze stond daar maar te prutsen 
 aan een slot, 

Maar kreeg het sluitwerk niet ka
 pot. 
 

T: Vooruit, dacht Barbara, niet langer 
 gedraald: 

Het ijzeren ros werd uit het fiet
 senrek gehaald.  

Werkelijk Pieternel, het was voor 
 woorden te gek: 

Dit fijngebouwde vrouwtje nam 
 die zware fiets op haar nek! 
 

P: Inmiddels was dochterlief Babette 
 ook gearriveerd; 

Blijkbaar was dit kind al uitvoerig 
 door het dievengilde geïnstrueerd. 

Ze tilde flink mee om haar moeder 
 te ontlasten; 

Ja, zelfs de allerkleinsten worden 
 op pad gestuurd door die criminel
 e gasten! 
 

T:  Daar sjouwden beide dames de 
 fiets naar huisnummer 3 aan de 
 Zuiderstraat 

En geloof het of niet, vroegen in 
 dit dievenpand Barbara’s oudste 
 zoon om wijze raad. 

Tommy Slagman keek naar de 
 buit en riep toen iets; 

Hoorde ik het goed: ‘Mama, dit is 
 helemaal niet jouw fiets!’ 
 

P: Godzijdank, want je wilt het toch 
 niet beleven 

dat geeneen van die familie op 
 het rechte pad is gebleven. 

Of Thomas, is hier misschien 
 meer aan de hand 

En berust dit alles op een mis
 verstand? 
 

T: Gelukkig wel, zo heb ik vernomen, 
Want Barbara had namelijk een 

 verkeerde fiets meegenomen. 
Ze meende bij het Dorpshuis 

 haar eigen fiets van het slot te 
 halen 

En toen dit niet lukte, had ze 
 enorm de balen. 
 

P:  Ze dacht, ik neem mijn fiets maar 
 mee naar huis om het nog eens te 
 proberen;  

Als het sleuteltje er niet langer in 
 wil, kan ik thuis beter het slot eens 
 gaan smeren. 

En toen Tommy opmerkte dat de 
 meegenomen fiets een heel ander
  exemplaar was, 

Dacht Barbara: bij mijn volgende 
bezoek aan het Dorpshuis heb ik 
liever wat fris in mijn glas. 

 

T: Ik hoop maar dat Barbara nu wel 
 weet wat aan wie toebehoort. 

Tenslotte weet je maar nooit: 
 geld stinkt niet, is het spreek
 woord. 

Dus denk je: wie is er verdorie 
 met mijn fiets aan de haal? 

Kijk dan maar eens in het fiet
 senhok van Barbara Corporaal! 

 
 

  

Reclame 
 

P.   Straks, na de reclame bij Tho-
masvaer en Pieternel;  Wie 
scharrelt er geregeld door de 
bermen?   

T.   Muite mit aoftrekk’n en optell
 ’n?  Reek’n koamer ku’j altied      
bell’n! 

P. Heeft u zin in ’n stukje koe? 
 Binnenkort naar Arends toe. 

T. Hoes,  boerderij of hok veur d’ 
 hond,   Wolters stampt ‘m oet 
 de grond! 

                         
AFVAL(LEN) 
 

T:  Pieternel, ik weet niet hoe het jou 
vergaat; 

 Ook al houdt dat commerciële 
gedoe de Noordlaarders van de 
straat, 

 Ik heb er toch wat moeite  m e e 
dat iedereen maar driftig  zit te 
rekenen, 

 In plaats van onbaatzuchtig iets 
voor de gemeenschap te  bete-
kenen. 

P: Over straat en onbaatzuchtig 
gesproken, 

 Laatst kwam zomaar Tity  Ham-
ming uit de bosjes op gedo- 

 ken. 
 Ik fietste naar Midlaren en uit 

mijn zak viel een klein papiertje 
op de weg. 

S pringt daar opeens Tity als een 
struikrover tevoorschijn uit  de 

  heg. 
 
T:  Nou je het zegt, had ze je niet 

overmand 
 Met een heel gevaarlijk wapen 

in haar hand? 
 Wilde ze jou niet aan een soort 

zwaard rijgen? 
 Ja, met die Tity moet je het niet 

aan de stok krijgen. 
 

P: Een soort stok, dat was het in-
derdaad. 

 Zo’n grijper, om vuil mee op te 
pakken van de straat. 

 Toen ze er mee zwaaide, meen-
de ik mij nog te moeten verwe-
ren, 

 Maar Tity wilde alleen maar het 
stukje papier in een vuilniszak 
deponeren. 

 

T: Noordlaarders, jullie moeten 
namelijk weten: 

 Tity schijnt last te hebben van 
een knagend geweten. 
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 Sinds ze met pensioen is en achter 
de begonia’s naar buiten zit te sta-
ren, 

    Denkt ze: in plaats van te luieren, 
zou ik net zo goed een klusje kun-
nen klaren. 

 

P: Nou, dat is niet aan dovemansoren 
gezegd: 

 Voor vrijwilligerswerk kun je altijd 
bij onze gemeente terecht. 

 Ze kreeg een uitrusting in haar 
handen gedrukt 

 Voor het verzamelen van het afval 
van een geconsumeerd  p r o -
duct. 

 

T: Ja, vooral die middelbare scholie-
ren  

 Ontbreekt het aan de nodige ma-
nieren. 

 Tussen Albert Heijn en school 
 zitten ze op hun fietsen te smak
 ken. 

 Tja, en wat dan te doen met lege 
colablikjes en chipszakken? 

 

P: Onze Tity kwijt zich kranig van 
 haar reinigingstaak 

En voelt zich overgelukkig met 
 haar inzet voor de goede zaak. 

Het zandpad tussen Noord- en 
 Midlaren zou je nauwelijks meer 
 herkennen: 

Er is geen colablikje of chipszak 
 meer te bekennen. 
 

T: Maar er zijn ook boze tongen die 
 beweren:  

Sinds haar pensionering groeit 
 onze niet-bewegende Tity uit 
 haar kleren. 

Daarom zette haar man Lucas 
 haar op rantsoen. 

Het is hongerige Tity vooral om 
 de restjes in de zakken en blikjes 
 te doen! 
 

Reclame 
 

T. ee’m aandacht veur de volgende 
boodschapp’n; 
P. Maak eens indruk op Uw buren;  
Vrielings kettingzaag sculpturen. 
T. Wor je ’s nachts soms slim kold 
wakker?  Vroag noar’t bedrief van Men-
no Bakker! 
P. Slagman; ’s vast goed. 
 

 

 

WOAR ROOK IS  (deel1) 
 

T. Met poas’n is het vuur op’t end, 
 Een gezellige traditie. 
 Feestcommissie is dan ook , 
 Een cluppie met ambitie. 
 

P. Je komt mooi van je snoeizooi af, 
 Nou, werkelijk voor een prikkie. 
 En dan heffen we een glas...of 
 twee, 
 En genieten van het fikkie. 
 

T. daarde poasdag gait elk gewoon, 
 Weer vrolijk aan de slag. 
 Johan Kielman echter nait, 
 Dei nemt dan een vrije dag. 
 

P. Om de resten aan te harken. 
Loopt te zwoegen in de smook. 
Alles wat nog branden wil, 
Dat zet  Johan  om in rook. 

T. Bruier Peter kwam ook ee’m 
 kiek’n, 
 En Marc Bansema nam kovvie 
 met. 
 Met zien drei’n ee’m een bakkie, 
 En dou was’t  plots oet met d’pret. 
 

P. Een ambtenaar kwam ten tonele, 
 Eén van ’t degelijkste soort. 
 Had zich daar op heterdaad, 
 Een  overrrtrrreding opgespoord! 
 

T. Noa een rap inspectierondje, 
 Wus de dainder wel genog. 
 Hier was een handeling goande, 
 Die in zien boukie dus nait mog. 
 

P. Duid’lijk kon hij constateren, 
 Dat nieuw materiaal was inge
 bracht. 
 EH! Niet ontkennen, heren!! 
 Hij zag tenslotte wat hij zag! 
 

T. ,, Hail nait volg’ns oafsproak,” 
 ,, Overlast van rook.” Enzo. 
 Verbauwereerd ston’n ze te 
 kiek’n, 
 Was dit ’n flauwe grap ofzo? 
 

P. Maar ze kwamen er niet tussen. 
 Controleur ging ijv’reg door. 
 ,,‘k Gelast u onmiddellijk te sta
 ken,” 
 ,,En zal dit melden op kantoor.” 
 

T. ,,Als elk mor deur ging, veur zien 
 aig’n,” 
 ,,Met rötzooi brand’n, d’ volg’nde 
 dag,” 

 ,,Zol ’n mooie boud’l weez’n,” 
 ,,Da’j deur de rook hoast niks 
 meer zag.” 
 

P. ,,In Duitsland was’t ook zo gere
 geld,” 
 ,,Geen overlast van rook dit 
 jaar.” 
 ,,Kunst!” mompelde Johan, 
 voorzichtig, 
 ,,’t was toch westenwind? Van 
 daar!” 
 

T. Doar ston’n ze, drup aan neuze. 
 Kovviekop nog in de haand. 
 Oop’n mond’n van verboazing, 
 Als ston d’r wotter in de braand. 
 

P. ,,Nieuwe aanvoer? Luister 
 even.” 
 ,,Dat zijn restjes wat daar 
 brand.” 
 ,,Zo doen wij dat hier in Noordla
 ren.” 
 ,,Ziet u niet het misverstand?” 
 

T. Dat wol de beste man nait he
 ur’n. 
 De zoak was duudelijk en rond. 
 Hup, doar was ‘e weer verdwe
 nen, 
 En ’t stel doar wat verloor’n 
 stond. 
 

P. Wat was dat nu weer voor een 
 actie? 
 Het drietal stond nog steeds 
 versteld. 
 ’n Paar beduuste minuutjes la
 ter, 
 Werd Hilvert Eitens op gebeld. 
 

T. En dei kreeg toun een held’re 
 inval, 
 Schoof het deur noar Fimke Hut. 
 Degene dei bie’t feestcommis
 sie, 
 Zu’kse zoak’n regel’n dut. 
 

P. U kunt bedenken, beste men
 sen, 
 ’t Gemeentehuis was snel te 
 klein. 
 Ik zou ’t ook bijna in m’n broek 
 doen, 
 Met zo’n tante aan de lijn. 
 

T. Dus was ’t zoakie rappies re
 geld. 
 En excuses van ’t gezag; 
 ,,Sorry, sorry, mevrouw Hut, 
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 hoor,” 
 ,,Gebeurt niet weer, hoor, me
 vrouw. Dag.” 
 

P. Johan stookte na de middag, 
 Rustig verder op de es. 
 Controleur heeft, mag ik hopen, 
 Veel geleerd van deze les. 
 

Reclame 
 

P. straks, na de reclame in Tho-
masvaer en Pieternel;  Winterse toe-
standen in Noordlaren. 
T. He’j  d’ auto weer malheur?  Zet 
‘m mor bie Hein veur ’t deur. 
P. Moet de kachel ’s winters heet?  
Kielman;  brandhout bij de vleet. 
T. Fourage veur  joen peerd of 
kou?  Veldman levert bliksemsgauw! 
 

WO IST DER EISBAHN? 
 

P. (snel en zakelijk voordragen) Het 
 volgende programma onderdeel 
 wordt medemogelijk gemaakt 
 door; 
 Samen;    ( u n o x  m u ts e n 
 e.d.opzetten)      UNOX! HET 
 ZAL ME ’N WORST WEZEN! 
 (evt. het unox-wijsje neuriën). 
 

T. Het bin’n flinke winters, 
 Die had’n wie nait in joar’n. 
 En naarg’ns kwam dat zo in 
 beeld, 
 As bie ons in Noordloar’n. 
 

P. Wordt er strenge vorst voor
 speld, 
 En het  M-woord wordt ge
 noemd, 
 Strijkt het mediacircus hier weer 
 neer, 
 En zijn we’n week beroemd. 
 

T. Scheuvels, sneischopp’n, win
 terband’n, 
 Algeregeld oetvekocht. 
 Snowboots, streuzolt, bivakmu
 ts’n, 
 Stad en land, heb ik aofzocht. 
 

P. ’n Sneeuwlaag om te klappertan
 den, 
 Keer op keer die prut op straat. 
 Schuiven, strooien, vegen, 
 scheppen. 
 Sneeuwploeg Wieland staat pa
 raat. 
 

T. Tourtocht’n op ’t Zuudloarder

 meer, 
 Is wintersport bie oetstek. 
 Ki-lo-me-ters scheuveln. 
 En doarvan krieg je trek. 
 

P. Mans Vos weet daar wel raad 
 mee, 
 Met die honger en die dorst. 
 Standje midden op het ijs, 
 En verkoopt daar snert en worst.      
 (samen);  Wat voor worst??  
 UNOX worst!!! 

 

T. Wel weer een hail gehaister, 
 Want, veur dat’t  haile spul d’r 
 stait... 
 Mans zag meschain ’n gat in’ 
 maarkt; 
 Gat in ’t ies zag e bliekboar nait. 
 

P. Mans tufte over ’t vaartje, 
 Met trekkertje en koopwaar. 
 Vlak  bij ’t meer, bleek ’t hele spul, 
 Toch een tikkeltje te zwaar. 
     
P. ,,Hm, mot kenn’n.” Hoor je ‘t ‘m 
 zeggen? 
 Een grof verkeerde inschatting. 
 Geen erwtensoep, maar linke 
 soep! 
 En ’t trekkertje dus onderging.  
 

T. D’ iesclub kreeg wat zie groag 
 oll’n; 
 Eind’lijk gung het deur dit keer. 
 De maist begeerde scheuvelwer
 stried; 
 De N.K. rondjes om het meer. 
 

P. Vereende krachten maakten sa
 men, 
 Van dit spektakel een succes. 
 Jan  deleGeert Veldman en de 
 zijnen; 
 Op T.V. Noord en N.O.S. 
 

T. ‘k Zag Wim Kok mie doar toch 

 scheur’n, 
 Met zien trekk’rie over ’t boan. 
 Kwam op ’t ander end van’t 
 meer, mooi, 

Zunder gaseulie te stoan.   
T. of P. met zware stem en 
Texels accent;   Ja, met Wim, 
kuhje me eve wat gasolie  
komme brenge? 

 

P. Velen hebben bijgedragen. 
 In de koude op de been. 

Kleumend als parkeerwacht, 
 sloeg, 

Lars Ruröde zich er doorheen. 
 

T. Scheuvelbond kon’t slim war
 deer’n, 
 Gaf veur  d’ haile ploeg een 
 feest. 
 Vreet’n, zoep’n, danserezz’n, 
 Net wat veur  de sportersgeest. 
 

P.  En of dat dan nog niet genoeg 
 was, 
 Eind november;   BINGO! 
 RAAK! 
 1E  marathon op natuurijs. 
 Hadden we ook nog niet zo 
 vaak. 
 

T. De rooie jassies, blauwe pak
 kies, 
 Weer; Oh- zo-bliede (snik) met 
 mekoar. 
 Draaiboek, kovvie, bier op to
 avel, 
 Aan de bak, de boan mot kloar! 
 

P. Op het dorp stond weer een 
 woud, 
 Van microfoons en camera’s 
 gericht. 
 Je kon niet zappen, of je keek, 
 ’n Lid van d’ ijsclub in’t gezicht. 
 

T. Zeg Paiternel, is’t gain idee, 
 Omda’w  goan com-mer-ci-ali-
 seer’n, 
 Bie’t iesclub stage loop’n goan? 
 Doar kun’we nog  ‘n bult van 
 leer’n. 
 

P. Mediatraining, sponsorwerving, 
 Netwerkcoaching en P.R., 
 Neem ’n voorbeeld aan de 
 Hondsrug, 
 Nou, dan schop je het nog ver. 
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Reclame 
 

P. Wie kijkt er mee over uw schou-
der? Blijf kijken na de reclame naar: 
Thomasvaer en Pieternel! 
T. Mot’t wat liek’n?  Vaarver van 
Diek’n! 
P. Volle maag of een stuk in Uw 
kraag, de Blanke Hoeve bedient u 
graag. 
T. ‘Attentie luu, probeer ‘m!  Hun-
neg van Hamming, smeer ‘m! 
 

DE RODEO 
 

T: Dat commercieel gaan, weet jij 
 wel hoe ver dat gaat? 

Sommigen organiseren zelfs 
 rodeo’s in hun straat! 

Dan ontstaan van die Wild-
 West taferelen, 

Daar kun je prima de commerci
 ële show mee stelen! 
 

P:  Maar je moet er wel mee oppas
 sen, anders krijg je geheid brok
 ken. 

Zeg, waren Jur Bossewinkel en 
 Albert Jan Veldman niet bij zo’n 
 rodeo betrokken? 

 Ze kregen zo de smaak te pak
 ken van een bezoek aan een 
 landbouwbeurs, 

Deze cowboys waren niet te on
 derscheiden van echte western-
 acteurs. 
 

P: Nadat  Veldman hem een afzak
 kertje had beloofd, 

Zag Jur bij ‘t afscheid ... een 
 paardenhoofd! 

Nou is onze Jur toch al niet 
 zo’n held middenin de nacht 

en zo’n groot loslopend beest 
 had hij natuurlijk helemaal niet 
 verwacht. 
 

T: Jur, helemaal buiten zinnen,  
stoof gelijk weer bij Veldman 

 naar binnen. 
Deze kordate boer is natuurlijk 

 voor geen kleintje vervaard, 
En allerminst als het gaat om 

 een koe of een paard. 
 

P: Veldman duwde daarom onze 
 Jur aan de kant 

en dacht: Een paard in de straat, 
die Bossewinkel is niet goed bij 
zijn verstand! 

 Oeps! Misschien viel het met 
 zoveel drank achter de kiezen 
 niet mee, 

In ieder geval: Veldman telde 

 niet één peerd, hij telde er twee! 
 

T. ,,Alléé!”zee Veldman,, aan kaant , 
 mien jong! 

,,Ik ken die beestjes, dat zijn de 
 pony’s van Jouke de Jong!” 

,, Gain tid om langer rond te 
 hangen.” 

,,Wie mout’n dei baide peerd’n 
 vang’n!’ 

 

P: En toen ontstond een spektakel, 
 het is bijna niet na te vertellen; 

Wat hadden Veldman en Bosse
 winkel wat met die beestjes te 
 stellen! 

Zo middenin de nacht joegen ze 
 uren achter die paarden aan 

En al zaten ze er achterstevoren 
 of ondersteboven op, ze kregen 
 ze maar niet tot staan. 
 

T: Touwen, lasso’s, lokvoer, alles 
 werd uit de kast gehaald, 

En uiteindelijk werd een matig 
 succesje behaald: 

De paarden waren in het landje bij 
 de kerk beland, 

en helaas dus niet bij Jouke de 
 Jong in zijn weiland. 
 

P:  Jouke stond ’s ochtends bij zijn 
 weiland te tieren en te vloeken 

en begon wanhopig naar zijn 
 vermiste paarden te zoeken. 

Gelukkig vond hij zijn geliefde 
 dieren al snel in het weiland naast 
 de kerk 

En dacht: Onze Lieve Heer ont
 fermt zich over mijn paarden, da’s 
 toch mooi werk. 
 

Reclame 
 

P. Na de reclame in Thomasvaer en 
Pieternel; Moord en doodslag in Noord-
laren! 
T. Ik rie bie’t bos. Ik denk,  ik rem es,  
Doar ligt kwekerij van hemmes. 
P. Naam die ligt op alle lippen.  Klus-
jes doen? vraag dan om Ippen. 
T. Flauw van joen olheer thoes, 
schier zit men in’t Veerhoes. 
 

HAP! 
 
P: Toch heb ik wel mijn bedenkingen 
 bij al dat ongebreidelde kapitalis
 me, 

dat wij Noordlaarders zo meegaan 
 in economisch gewin, zoals de 
 exploitatie van het toerisme. 

Ik vind namelijk een groot nadeel 
 van al die commercie, 

dat het hand in hand lijkt te 
 met een bepaalde vorm van 
 agressie. 
 

T: Maar Pieternel, als je de markt 
 haar werk wilt laten doen, 

Moeten de marktlieden wel 
 aan bepaalde eisen voldoen. 

Mensen worden daardoor 
 steeds assertiever, 

maar daarom nog niet per sé 
 agressiever? 
 

P:  Nou, toch valt mij op dat men
 sen steeds meer van zich af l
 ijken te bijten 

En volgens mij is ook het  a g r e s
 sieve gedrag van hun  h u i s
 dieren daaraan te wijten. 

Om maar eens een voorbeeld 
 te noemen: honden lijken op 
 hun baas. 

Dus pas maar goed op je favo
 riete cavia in haar hokje van 
 kippengaas. 
 

T: O ja, daar weten Marcel Schol
 tens en Karin Vrieling over mee 
 te praten. 

Ze waren na een bezoek van 
 Petra Groefsema en Luurd-Jan 
 van der Leest in alle staten. 

Die hadden namelijk hun ge
 plukte, geknipte en ontwolde 
 hond Sjors meegebracht, 

En die deed niet helemaal zo
 als van zo’n mooi getrimd hond
 je mag worden verwacht. 
 

P: Zo prachtig als ook Marcel en 
 Karin de fraaie hond van hun 
 visite vonden, 

Zo overstuur waren ze nadat 
 Sjors hun allerliefste cavia had 
 verslonden.  

Want terwijl Marcel, Karin, Petra 
 en Luurd-Jan stonden te nippen 
 aan hun glazen, 

Dacht Sjors: doe mij maar een 
 stuk vlees, en hij nam de cavia 
 te grazen. 
 

T:  Beteuterd keken ze naar het 
 resultaat van het tafereel 

Dat zich binnen enkele ogen
 blikken voor hun ogen had afge
 speeld. 

Petra schraapte haar keel en 
 zei: Ach zo’n cavia is toch maar 
 een stom dier; 

Van een grote hond met een 
 harige vacht heb je veel meer 
 plezier. 
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P: Ja Thomas, zo weten de Noord
 laarders hun handel te stimule
 ren 

Door anderen voor hen zelf inte
 ressante producten aan te sme
 ren. 

Overigens is niet bekend of 
 Marcel en Karin tot de aanschaf 
 van een hond zijn overgegaan.  

In ieder geval, bij trimsalon Yora 
 in Onnen wordt graag aan al uw 
 dierenwensen voldaan 
 

Reclame 
 

P. Na de rec lame bi j  RTV 
Noord...laren;  Sport om toavol. 
T. Kom, goa mit, doar zit ik geern, 
Bie de kroug mit de lanteern. 
P. Maak in bed wat vaker jool,  voor 
nieuwe aanwas op de school. 
T. Bel moar op, en ‘t duurt  nait 
laank, Din komt Wieland mit ’n plaank. 
 

SPORT OM  TOAVEL. 
 

P. Voor puike kijk en luister cijfers, 
 Doet sport het altijd goed. 
 Een must, om in dit stuk te mel
 den 
 Hoe sportief Noordlaren doet. 
 

T. Populair is hier het scheuvel’n. 
 Mor dat is een verhoal apaart. 
 D’r loopt  ‘r ook een hail stel 
 rond, 
 Met  ’n gruun-wit  voetbal haart. 
 

P. Een aantal is al doorgedrongen, 
 Tot het sky-boxen circuit. 
 Uitgenodigd door ’t F.C. bestuur, 
 3 x raden wie. 
 

T. Rooie jazz’n, zwaa’de mutsies. 
 Juust, de Hondsrug en consort’n. 
 Ku ‘j ’t haile stuk wel over 
 schrie’m, 
 Wat he ‘we hier nog meer veur 
 sport’n? 
 

P. Nou, zo hebben we daar Ben 
 Crom, 
 Die speelt graag tafeltennis. 
 Laat zich daarbij helemaal gaan, 
 Mijn hemel! Wat een stennis! 
 

T. Buur’n denk’n bie ’t geroas van 
 Crom, 
 ,,Wat of doar wel nait in toen ge
 beurt?” 
 ,,Ku ‘j dat nait ee’m in sloapko
 amer doun?” 
 ,,Dat is ja ongeheurd!” 

P. Dus, hoort u dierlijke geruchten, 
 Bij Ben en Astrid op ’t terrassie; 
 Da’s slechts de man des huizes, 
 Die ping-pong speelt, met passie. 
 

T. Wiederop in ’t Zuuderstroatje, 
 Was ook een bult kaboal. 
 Lars Ruröde zien garazie, 
 Mien god! Wat ’n draanklokoal! 
 

P. Zat vol oranje klanten, 
 Te joelen met elkaar. 
 Noordlaren heeft een extra kroeg, 
 Eén keer in de twee jaar. 
 

T. Als Holland speult, zit ’t zoakie 
 doar, 
 Be-hoor-lijk te  “support’n”   
 (hijsbeweging met de  pols) 
 ’t Klinkt wat vrumd, mor ’t gait hier 
 toch, 
 Wel degelijk om sport’n. 
 

P. (bekakt) Ook beheurlijk  populair, 
 Is vanzelf, de paerdensport. 
 Menig dorpsgenoot, die met es-
 joe-vie, 
 En knollekar rondknort. 
 

T. Ook dit joar in september, 
 Waar’n ze d’r allemoal. 
 ’t Haile peerdespul in stried, 
 Om Noordloarder bokoal. 
 

P. Elke zondag achter school, 
 Komt de trimclub bij elkaar. 
 Lopen eerst even hard van stapel, 
 En dan is’t koffieleuten, daar. 
 

T. Dit joar ook nog aan de orde, 
 Was ’n beetje motorsport. 
 Menig Noordloarder snötoap, 
 Die op ploffiets snort. 
 

P. Zo ook dus Rogier schepers. 
 Schafte een brommert aan. 
 Eentje met versnellingen. 
 Hoe zou dat schakelen gaan? 
 

T. Ditmar toxopeüs, 
 Van ander kant van stroat, 
 Ried motor, en dei wus wel, 
 Hou ’t waarkt, zu’n apperoat. 
 

P. Familie Schepers ging ten rade, 
 En Ditmar stemde toe. 
 Geef maar hier die brommer, 
 En let op hoe ik dat doe. 
 

T. Eerst ee’m hail veurzichtig, 
 Bie ’t hoes langs, op en neer. 
 Hm, ’t brommerie was pittig. 
 Ee’m helm op, ‘k kom zo weer. 

P. Een proefrit op de grote weg, 
 Om de snelheid te bepalen. 
 Vader schepers hart sloeg om, 
 Toen Ditmar auto’s in ging ha
 len. 
 

T. Familie Schepers ston’bie ’t 
 stroat, 
 En aanschouwde het gebeur’n. 
 Met hon-derd-zeu-ven-kilo-me-
 ter per uur! 
 Kwam Ditmar langs hen s
 cheure’n. 
 

P. Rogier werd ietwat bleekjes, 
 En pa Schepers werd rood. 
 ,,Jij komt niet op die brommer!!” 
 ,,Dat wordt beslist je dood!” 
 

T. Ditmar nam eerst een borrel. 
 Mien god wat een rakket! 
 Rogier, dei kon het schudd’n 
 De plof mos aan de ket. 
 

P. Gaan we winnen of verliezen? 
 Vaak een kwestie van geluk. 
 Soms scoor je op je sloffen, 
 Soms ga je helemaal stuk. 
 

T. De jongens van Claire Holl,( of 
 van den Bosch) 
 Speul’n voetbal bie Be Quick. 
 Claire kreeg ‘n stoapel voele 
 shirtjes, 
 Om te wazz’n, d’haile zwik. 
 

P. Moe Claire zou dat wel klaren, 
 Kijk toch eens aan, hoe schoon. 
 En ’t drogen van die shirtjes? 
 Nou, buiten, aan de lijn, ge
 woon. 
 

T. En doar komt, beste mensen, 
 Ons joarlijks strontproatie te 
 pas. 
 Vanzulf dat net, toun was d’r 
 hing, 
 D’r een boer aan’t stront’n was. 
 

P. Mooi droog en schoon, die hem
 pies. 
 Maar ietwat vreemd geparfu
 meerd. 
 Door Claire d’r voetbalhelden, 
 Toch maar matig gewaardeerd. 
 

T. ’t Resultoat, dat mocht d’r we
 ez’n, 
 Al zat er wel ‘n luchie aan. 
 De eerste de beste wedstried, 
 Dei wonn’n ze spontaan. 
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P. Bij Be Quick zijn ze er achter, 
 Dit wordt het helemaal! 
 Door Claire gewassen voetbal
 shirts, 
 Avec odeur provinciale. 
 

Reclame 
 

T. Dit programma werd mede 
meug’lijk mokt deur; 
P. Noordlaarder Nieuws, uw dorps-
gazet.  Leest iedereen van A tot Z. 
T. Vrauwluu Van Nou, goa doar ais 
noar tou! 
P. Heeft U zin in plat vermaak? De 
Deurzetters; da’s altijd raak 
 

VALKENBURG(EN) 
 

P: Als je als Noordlaarder de com
 mercie in je armen sluit, 

Kun je er vanwege de drukte 
 nauwelijks tussenuit.  

Zeker als je mee wilt surfen op 
 de recreatiegolf 

Is dat best lastig, weten Ida 
 Kroeze en haar Rolf. 
 

T: Verzorgen zij met hun camping 
 en bed-and-breakfast altijd ande
 ren, 

Op een gegeven moment is het 
 weer de hoogste tijd dat voor 
 een paar dagen te veranderen. 

Als de gasten weer eens wat te 
 veel hebben gezeurd, 

Roepen Ida en Rolf: nu zijn wij 
 zelf aan de beurt! 
 

P: Liefst kiezen ze dan voor ware 
 evenementen en spektakels, 

Zoals de musical Soldaat van 
 Oranje, zoiets vinden ze mira
 kels! 

Lekker meezingen en op de 
 banken springen en hossen, o zo 
 fijn. 

Even kijken; vliegveld Valken
 burg, juist, daar moeten we zijn. 
 

T: Tja, dat wordt nachtwerk, dus 
 moeten we in de buurt overnach
 ten. 

Maar waar Ida en Rolf Noordla
 rense campingtarieven verwach
 ten 

En vervolgens pittige hotelprijzen 
 voorgeschoteld krijgen, ja, dan 
 schrik je. 

Van commerciële Ida en Rolf 
 moet alles natuurlijk voor een 
 prikje. 
 

P: Kortom, Ida besloot naar het 
 Kruidvat te gaan 

Om uren in de rij voor goedkope 
 hotelbonnen te staan. 

Thuisgekomen was ze direct in  de 
 buurt van Valkenburg gaan 
 zoeken 

En hoe kan het mooier, wist 
 daar een alleraardigst hotelletje te 
 boeken. 
 

T: Dit zou Ida even snel aan Tinie 
 Konings en Willem Lamberts mee
 dedelen, 

Want met hen waren Ida en Rolf 
 van plan dit prachtige avontuur te 
 delen. 

Tinie en Willem wierpen in de  a t
 las een snelle blik 

En schoten bijna door het plafond 
 van schrik! 
 

P: Ida, lieve schat, blijkbaar ben jij in 
 topografie niet goed thuis 

En wordt het hoog tijd voor wat 
 bijles van oud-schoolmeester Jan 
 Luis. 

Vliegveld Valkenburg waar onze 
 musical is, bevindt zich tussen 
 Leiden en Wassenaar 

en ons hotel 236 km verderop in 
 Valkenburg, tussen Maastricht en 
 Heerlen, nietwaar? 
 

T: Afijn, je wilt het ook niet bederven, 
 de pret, 

dus een kniesoor die op zo’n 
 verschilletje let. 

Het eind van het liedje was dat Ida 
 haastig extra hotelletjes moest 
 gaan zoeken. 

Maar ze verzekerde ons dat je 
 campingovernachtingen rustig 
 door haar kunt laten boeken. 
 

Reclame 
 

T. Elk en ain, dei lust wel pap, van 
Vos zien oal en Vos zien krab. 
P. Kuilen, sleuven, diepe gaten?  
Eventjes met Sants gaan praten. 
T. ’n Club, zo fel, niet te gelovo, meld 
u aan, wordt lid van Dovo! 
 

WAAR ROOK IS (deel 2) 
 

T: Om winst te maken hoeven handi
 ge lieden geen commerciële acti
 viteiten te beginnen. 

Zij weten namelijk zelfs bij tegen
 spoed verliezen om te zetten in 
 winnen. 

Zo heeft de familie Luis de com
 plete bovenverdieping geverfd en 

 behangen 
En bovendien hun badkamer, 

 vloerbedekking en ander interi
 eur vervangen. 
 

P: Jan en Anneke waren zo blij dat 
 ze van hun oude rommel waren 
 verlost. 

Maar het allermooiste is, poch
 te Jan, het heeft  geen één cent 
 gekost! 

De mooie spulletjes die wij 
 hebben gehaald 

Zijn allemaal door de verzeke
 ring betaald. 
 

T:  Ja, hij weet het mooi te brengen, 
 onze vriend Jan Luis. 

Maar hij was wel wat minder 
 spraakzaam, toen met al die 
 brandweerauto’s voor zijn huis.  

Alle korpsen uit de omgeving 
 waren met groot materieel uitge
 rukt: 

Aan het Hovenpad is het drogen 
 van de was niet helemaal ge
 lukt! 
 

P: Wat was er namelijk aan de 
 hand? 

Op de eerste verdieping vloog 
 de wasdroger van de familie 
 Luis in brand. 

Anneke Luis dacht nog: die 
 warmte komt bij het drogen van 
 mijn was mooi gelegen. 

 Maar dat viel in de praktijk 
 toch een heel klein beetje tegen. 
 

T: Al gauw sloegen de vlammen 
 naar alle kanten uit 

En Anneke nam een kordaat 
 besluit: 

Ze haalde een emmer water van 
 beneden, 

Waar vervolgens het vuur mee 
 werd bestreden. 
 

P: Maar dat brandje kreeg zo een 
 naar vervolg: 

Anneke’s actie had een enor
 me rookontwikkeling tot gevolg. 

Verdorie, dacht ze, voor je het 
 weet, gaat alles door rookscha
 de naar de haaien. 

Laat ik snel alle ramen open
 zetten, dan kan het lekker door
 waaien! 
 

T:  De gevolgen laten zich raden: 
De temperatuur steeg nog vele 

 graden 
Door vlammen die door de 

 luchtstroom werden aange
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 jaagd. 
Nee, Anneke Luis is niet voor 

 haar examen Brandbestrijding 
 geslaagd. 
 

P: De buren kwamen op Anneke’s 
 hulpgeroep aangesneld 

Waarna als de sodemieter 112 
 werd opgebeld. 

Ontredderd stond Anneke bui
 ten naar haar brandende huis te 
 kijken 

En dacht: het scheelt dat ik van
 daag de was niet hoef te strijken. 
 

T: Ook had ze het gevoel in alle 
 opwinding nog iets te zijn verge
 ten 

Toen ze werd gealarmeerd door 
 opgewonden dierekreten. 

Geschrokken sloeg ze haar hand 
 voor haar mond; 

Snel nog even naar binnen voor 
 het bevrijden van de hond! 
 

P: Afijn, de brandweer was in een 
 ommezien bij hun huis 

En al snel, hoe kan het ook an
 anders bij de woning van Jan 
 Luis, 

schalde het ‘brand meester!’ 
 door de straat 

En kon worden geïnventariseerd 
 hoe het huis door brand en rook 
 was geschaad. 
 

T: De brandweercommandant wou 
 een oud-schoolmeester nog wel 
 even een lesje leren 

En adviseerde Jan Luis om 
 geld in een paar brandmelders te 
 investeren. 

Die brandmelders heb ik wel, 
 zei Jan en hij keek een beetje 
 zuur 

Er ligger er twee, al jaren, in de 
 verpakking, achterin mijn schuur. 
 

P: Afijn, Jan en Anneke hebben van 
 dit akkefietje veel geleerd. 

Ze hebben enkele weken lang 
 op De Bloemert gebivakeerd, 

 Gedurende welke hun woning 
 werd gerenoveerd, 

Op kosten van de verzekering, 
 en da’s toch niet verkeerd! 
 

Reclame 
 

P. Straks na dit programma bij RTV 
Noord..laren;  Wie wordt de topkok en 
wint de bokaal, dus blijf kijken!!! 
P. Als U moe van ’t werken bent,  
Ga naar Kroeze met uw tent. 

T. Last van ’t wotter, kop of ’t zoer?  
 Bertus Duursma, bladjeboer. 
P. Rijtuig ritje voor de lol?  Huur van 

Delden met z’n knol. 
 
PROLOGISCH. 
 

T. Kiek, de leste bladzied’, luu, 
 Wie bin’n d’r eind’lijk deur. 
 Mor, twaidoezen’d en twaalf, 
 Den stoan wie hier weer, heur. 
 

P. Denkt u misschien bij u zelf; 
 Ze zijn mij glad vergeten! 
 U heeft een jaar de tijd om weer 
 Iets knulligs uit te vreten. 
T. Joen buurman ken ons dat dan 
 meld’n, 
 Mor, ain ding is belangriek, want, 
 Om te schrie’m, mot’ve wait’n, 
 Van de houd en van de rand! 
 

P. Thomasvaer, ik ben nieuwsgierig, 
 Denk je dat mijn aanpak werkt? 
 Zal ons financiële plaatje, 
 Zo genoeg worden versterkt? 
 

T. Paiternel, tied zal ’t ons leer’n. 
 Mor, a’st wi’lst wait’n hou ‘k ’t 
 vond; 
 Dat commercieel en vlak gekon kel, 
 Krieg ik ’n vieze smoak van in de 
 mond. 
 

P. Uit eerlijkheid moet ik je melden, 
 ’t Was mij ook net wat te gelikt. 
 ’t Voelt net of deze nieuwe opzet, 
 Zo van Hart Van Nederland is ge
 pikt. 
 

T. Ach man, dat commercieel gedon
 der, 
 Doar is ook wel wat anders veur. 
 Wie zett’n as geldkist krap’an leeg 
 is, 
 Gewoon een melkbus bie de deur. 
 

T.+P. Beste mensen, hier te samen, 
 Met deze woorden zijn we klaar. 
 Rest ons nu nog u te wensen, 
 Een heel voorspoedig, goed 

 nieuw jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordlaarder Nieuws, januari ’11                        11 

Koor ‘Ten Toon!’ 
zingt in de dorpskerk 
 
Op 6 februari om 15.00 uur vindt 
er in de kerk van Noordlaren een 
concert plaats van het koor ‘Ten 
Toon!’ .  
 
Voor de pauze zingt het koor Engel-
se muziek, voornamelijk uit de Re-
naissance en de Romantiek. Na de 
pauze kunt u genieten van muziek 
uit Noord- en Zuid- Amerika, met als 
afsluiting de Trilogy van de Ameri-
kaanse eigentijdse componist Ro-
bert Beadell.  
 
Ooit begonnen als projectkoor in de 
jaren '90 van de vorige eeuw, is Vo-
caal Ensemble ,Ten Toon!’ inmid-
dels uitgegroeid tot een vast ge-
mengd koor met momenteel 16 le-
den.  Sinds januari 2008 staat Ten 
Toon onder leiding van Wilfred Re-
neman.  
 
Naast zijn werkzaamheden als mu-
ziekdocent dirigeert hij diverse ko-
ren . Zo stond het Groningse Close 
Harmonykoor ‘Bon Ton’ ruim 20 jaar 
onder zijn leiding. Tegenwoordig 
dirigeert hij het popkoor ‘Sing and 
Swing’ ui Hoogezand en het Vocaal 
Ensemble ‘Ten Toon!’.  
 
In de loop van de jaren zijn vele 
composities en arrangementen van 
zijn hand uitgevoerd. 
 
Kaarten voor het concert zijn te be-
stellen via e-mail cultuur-
noordlaren@hotmail.com en zijn 
ook verkrijgbaar bij de kerk vanaf 
14.30 uur en ze kosten € 10,-.   

 

Jan Boland 

namens culturele cie Noordlaren 

 

 

 



Halmersinge 13 
9471 HM Zuidlaren 
Tel.: 050-       409 1529 
Fax: 050-409 
0168 
06-51346650 

Schilderwerken 
Wandafwerking 

Isolerende beglazing 
Ook voor  

advies 

� Boerderijen 

� Villa’s 

� Recreatie  bungalows 

� Molens 

� Bungalows  

Rietdekkersbedrijf  Jan 

Vos 

Kopij  Dorpskrant 
Noteer alvast in uw agenda. 

Data voor inlevering van kopij voor de dorps-
kranten in 2010 : 
 

• 7 mrt  

• 9 mei 

• 4 juli 

JG Veldman fouragesJG Veldman fouragesJG Veldman fouragesJG Veldman fourages    

  NOORDLAREN 
 

Levering van:    

Hooi, stro, & strooisels ± 25 kg. 

Hemparade,  koolzaadstro,  

Paardenbrok.  
 

Tel: 050 409 37 44   of   

  Mob: 06 21 86 21 08 
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Al meer dan 30 jaar 

Oude Boerenweg  11,   

Glimmen .  Tel /fax:  050 406 20 39 



Colofon 

Noordlaardernieuws, jaargang 34, nr. 197,  

jan. 2011. 

Uitgave van Dorpsbelangen Noordlaren, 

Verschijnt 6 a 7 maal per jaar in een opla-

ge van 330 exemplaren. 
 

Contributie Dorpsbelangen 

€ 10, - girorekening 7616010 
 

Uiterste datum voor inlevering van kopij 

voor het volgende nummer:  

 7 mrt  2011  
 

Het eerstvolgende nummer verschijnt  

half / eind mrt  2011 
 

Redactie  

Nyckle Swierstra 

4092952 

Marc Bansema 

Tel. 4090592 

Wiejanda Moltmaker 

06-2142 5756 

Hieke de Winter 

4095443 
 

Email:  

hiekedewinter@hotmail.com 

petervanek8@yahoo.com 

Lay-out 

Nyckle 

Hieke 
 

Bezorging 

Marc Bansema 

 

Spelregels 

Plaatsing van een brief hoeft niet te bete-

kenen, dat de redactie het met de inhoud 

eens is. Wij stellen reacties bijzonder op 

prijs en staan open voor alle nieuwtjes, 

tips, ideeën, verhalen, anekdotes, brieven, 

artikelen, foto’s en tekeningen. Anonieme 

stukken verdwijnen echter in de prullen-

bak.  Ingezonden kopij is onderhevig aan 

de gebruikelijke redactionele  

bewerking. 

 

WWW. NOORDLAREN.EU 

Cursus  
 

Luisteren 

naar klassie-

ke muziek 
 
 

Op dinsdagavond 22 
maart 2011 start in 
Noordlaren op een na-
der te bepalen locatie 
een cursus Luisteren 

naar klassieke muziek 
van zes avonden.  
 
Docent is de in Noordla-
ren wonende kenner en 

liefhebber Dirk Herman de Jong. De heer De Jong heeft in de loop 
van zijn leven grote kennis op dit terrein opgebouwd.  Zoals de naam 
van de cursus aangeeft, staat het luisteren naar muziek centraal. U 
gaat luisteren naar CD’s met klassieke muziek van de barok tot het 
begin van de 20e eeuw (van Bach tot Debussy). Dat gebeurt aan de 
hand van de volgende thema’s. 
 
-   Vormgeving in de klassieke muziek: menuet; rondo; fuga; thema 

met variaties; sonate-vorm. De meeste aandacht gaat naar de so-
natevorm of hoofdvorm, die in de klassieke muziek een centrale 
plaats inneemt; zij komt voor in symfonieën, concerten, strijkkwar-
tetten en sonates. 

- De symfonie en het concert 
- Het symfonisch gedicht 
- De ontwikkeling van het vioolconcert 
- De hoogromanticus Gustav Mahler: de plaats van enkele van zijn 

liederen in zijn symfonieën 
- De ontwikkeling van de passiemuziek, met de Matthäus-Passion 

van Johann Sebastian Bach als voorlopig eindpunt, en van de uit-
voeringspraktijk 

- Liederen van Franz Schubert: losse liederen en de liederencyclus 
‘Die schöne Müllerin’ 

 
Hierbij zal zoals gezegd steeds het luisteren naar de muziek (en niet 
de theorie) voorop staan. 
 
Plaats:    een nader te bepalen locatie in Noordlaren, mede 

afhankelijk van het aantal deelnemers 
Datum/tijd:   dinsdag 19.30-22.00 uur 
Aantal avonden: 6 
Start:     22 maart 2011 
Verdere data:  29 maart, 5 april, 12 april, 19 april, 26 april 2011 
 
Inschrijfgeld:  € 75,-- 
      (inclusief toelichtende teksten en CD’s met mu-

ziekfragmenten om thuis te beluisteren) 
Inschrijving en: U kunt zich inschrijven of nadere informatie inwinnen 

door een e-mail te 
informatie:   sturen aan dirkherman@gmail.com of door te bellen 

naar 4061128. 
 
Dirk Herman de Jong 
Lageweg 9 
9479 TA Noordlaren 
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Bomenkap Lageweg 14 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het Noordlaar-
der Nieuws van december 2009 zijn wij de nieuwe 
bewoners van Lageweg 14. Vorig jaar hebben wij 
ons bezig gehouden met het huis, dit jaar zijn we, 
zoals jullie misschien gezien hebben uitvoerig bezig 
geweest met de tuin. 

Daarbij hebben met name de bomen onze aandacht 
gehad. Dit omdat sommige bomen over de weg heen 
dreigden te groeien en omdat andere bomen veel dood 
hout bevatten. De firma Quercus uit Gasselte heeft de 
klus grotendeels geklaard. Helaas hebben zij ontdekt 
dat bepaalde bomen in slechte conditie zijn. En wel zo 
slecht dat een aantal bomen gevaar opleverden voor de 
omgeving. Het betreft hier 2 bomen die langs onze oprit 
staan, dus niet aan de rand van de kavel. De ene boom 
is een Amerikaanse eik en de andere boom is een 
Noorse esdoorn. Beide zijn mooie bomen, maar van 
binnenuit aangetast, waardoor ze instabiel zijn gewor-
den.  

Verder betreft het een perenboom achter in onze tuin, 
die je vanaf niet echt kunt zien. Deze boom is door ou-
derdom aan het wegrotten. De laatste en voor ons 
meest ingrijpende actie is het weghalen van de grote 
beuk in de hoek bij de Boenderstraat. Deze grote, oude 
boom is zo aangetast door een zwam, dat hij niet meer 
is te redden. Dit is echt een beeldbepalende boom en 
het omhakken van deze boom zal het aanzien van de 
Lageweg veranderen. Wij wilden de bomen graag be-
houden en hebben dan ook diverse deskundigen ge-
raadpleegd. Jammer genoeg was er niemand die een 
methode kon bedenken om de bomen te behouden. 
Daarom hebben wij contact gezocht met de gemeente 
Haren en in samenspraak met de bevoegde ambtena-
ren is besloten om een kapvergunning voor de bomen 
aan te vragen. Deze vergunning zal waarschijnlijk bin-
nenkort in het Harens Nieuwsblad worden gepubliceerd. 
Als er geen gegronde bezwaren worden ingediend zul-
len de bomen in het eerste kwartaal van 2011 worden 
gerooid. 

Wij vinden het ook vervelend dat deze bomen, waar we 
aan verknocht zijn geraakt, moeten verdwijnen, maar 
zien helaas geen andere oplossing. Mochten er nog 
dorpsbewoners zijn, die een leuke oplossing hebben, 
dan houden wij ons aanbevolen. 

Hil en Wim van Hulst 

Lageweg 14 

9479 PC Noordlaren 

050-4029369. 
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Vrouwen van nu afdeling 
Noordlaren, 

 
Uit (Thomasvaer en Pieternel) 

Vrouwen van nou 
Goa d,r aains noar tou 

 
 
De afdeling Noordlaren van de NBvP  
vrouwen van nu bestaat 55 jaar. 
 
Feestelijke afdelingsavond op 16 februari 2011. 
 
Wij nodigen alle leden uit om vanaf half zes in de Hoek-
steen aanwezig te zijn. We gaan met zijn allen genieten  
van een feestelijke high tea. 
Aansluitend om half acht geeft de heer  Renze Zijlstra een 
lezing over leven en het  werk van Cornelis Jetses  
(de illustrator van de oude schoolplaten, schoolboeken en 
historische prenten). 
 
We rekenen erop dat u allemaal komt maar in verband met 
de voorbereidingen willen we graag dat u zich voor 9 fe-
bruari opgeeft.  
 
Opgave bij  
 

• Anneke Luis 
e.mail jluis@home.nl en tel 4094657 
 

• Hillie Hooiveld 
e.mail: hooiveld01@home.nl en tel 4092044 
 

 

Lageweg 14    
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1050,-  voor: 

  
Voor al uw graafwerk-
zaamheden met  
mobiele en  minikraan.  
 

Ook voor levering zand 
en grind. 
 

Lageweg 11,  
Noordlaren        
   

Tel. 050-4095580 / 
06-43550108   



BLADRUIMEN 
 
Op zaterdag 22 januari gaat men bladruimen op de 
Noordlaarder begraafplaats. Dit stond eigenlijk al eer-
der deze winter gepland, maar kon toen niet doorgaan 
in verband met het winterse weer.  

De beheerders, Jan en Anneke van Dijk, hebben het blad-
ruimen nu dus verplaatst naar de 22e. Mocht het dan op-
nieuw slecht weer zijn, dat wil zeggen vijf graden onder nul 
en/of veel sneeuwval, dan zal het bladruimen opnieuw 
worden uitgesteld. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het 
verplaatst naar 12 februari. 

Wie wil komen helpen, is vanaf ongeveer 9 uur van harte 
welkom. Het bladruimen is een nuttige bezigheid, maar 
daarnaast ook altijd zeer gezellig. Voor koffie e.d. wordt 
gezorgd. Wel graag eigen gereedschap meenemen (Op 
de begraafplaats is overigens geen elektriciteit aanwezig). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
 
Jan en Anneke van Dijk 
beheerders begraafplaats Noordlaren 
tel. 050 5344743 
06-40180742 

 
bij 5 graden onder nul en bij veel sneeuwval 

wordt het uitgesteld tot 12 februari. 

 
 
 
 
 
 

 

Lezing Gynaecoloog. 
 
Gynaecoloog J.M.van der Ploeg, werkzaam in het Mar-
tini-ziekenhuis, geeft een lezing en beeldpresentatie 
over: 
 

Bekkenbodem-problemen  
 
die, niet alleen bij oudere maar ook bij 
jonge vrouwen , kunnen ontstaan. 
 

Op:      Woensdag 2 maart 2011. 
In:        De Hoeksteen. 
Om:     20.00 uur. ( inloop, koffie/thee v.a. 19.40 u.) 
 

Toegang gratis ( koffie/thee e.d. eigen rekening ) 
Deze lezing wordt de vrouwen van Noordlaren e.o. 
aangeboden door de Vrouwen van Nu. 
 
Info: Janny Veldman   050-4091398 
Mail: a.j.veldman@hetnet.nl 
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Expositie winterlandschap-
pen in Oude Veerhuis. 
 
In de maanden januari en februari van dit nieuwe jaar 
is in het Oude Veerhuis te Noordlaren de expositie 
Winterlandschappen van Max Koekkoek te bewonde-
ren. 
 
Max Koekkoek is in 1943 geboren in Hoogeveen. Op een 
door Noord-Nederland varend tjalkschip van 80 ton is hij 
grootgebracht. Als kind tekende hij al, bij gebrek aan te-
kenpapier, op het papier wat om het brood zat, wanneer 
moeder boodschappen had gedaan in het winkeltje bij 
een of andere sluis.  
 
Door zijn jeugd op het schip is zijn liefde voor het schilde-
ren van schepen, wolken en water ontstaan. Wanneer 
Max aan het schilderen is dan komen zelfs nu de geuren 
van vroeger weer naar boven; verf, teer, zeildoek en olie. 
 
Max Koekkoek is autodidact en is pas op latere leeftijd 
verschillende cursussen gaan volgen. Hij is thans woon-
achtig in Hoogezand. 
 
De schilderijen in het Oude Veerhuis vertonen allemaal 
winterse taferelen, die veelal met water en schepen te 
maken hebben, maar ook landschappen maken deel uit 
van de expositie. Het zijn boeiende schilderijen in olie-
verf, acryl en aquarel. 
 
Het werk van Max Koekkoek is vanaf aanstaande zondag 
tot en met zondag 27 februari 2011 te bezichtigen. 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. Meer informatie over het Café Huiskamer-
restaurant is te vinden op 
 www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl. 
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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.  

 
  

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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Sylvia, Rogier, Sander en Hans de Leeuw. 

 
 
 
 

 
 
 
 
uitnodiging programma -groep 
vrouwen van nu 
 
16 maart as. zal Anneke van Dijk  ons meenemen in 
de geschiedenis van het kerkhof en de begraafplaats van 
Noordlaren. 
 
Sinds Anneke samen met haar man Jan, koster is van de 
Bartholomeus kerk, is zij op zoek gegaan naar informatie 
over het kerkhof en de begraafplaats. 
In 2010 heeft zij na de jaarvergadering van Dorpsbelangen 
een interessante presentatie hierover gegeven. 
 
We hebben Anneke bereid gevonden dit verhaal nog eens 
op een afdelingsavond van de plattelandsvrouwen - Vrou-
wen van Nu -  te vertellen. 
 
Een ieder die geïnteresseerd is, is welkom. 

De lezerspen 
door:   
 
 

Linze de Vries geeft 
de pen door aan  
 

familie de Leeuw . 
 

 
 

32 jaar Noordlaren 
 
32 jaar wonen op dezelfde plek is best lang. 
Velen zijn dan al diverse malen verhuisd. 
 

32 jaar mogen wonen in Noordlaren is een voorrecht en 
voor ons nog iedere dag genieten. 
De eerste winter die wij meemaakten in Noordlaren vie-
len wij ook direct met onze neus in de boter, inge-
sneeuwd op 14 februari  1979 (Rogier z’n eerste ver-
jaardag). Sander is 2 jaar later in Noordlaren geboren. 
 
Het leven en buiten wonen in Noordlaren bij water, bos-
sen, de wereldberoemde  ijsbaan en niet te vergeten 
onze saamhorige Kerkstraters tijdens de dorpsfeesten 
en kerstbijeenkomsten met boom, oliebollen en glüh-
wein zijn toch wel uniek te noemen. 
Met zoveel leuke dingen zou je zeggen: plak er nog 
maar 32 jaar aan! 
 
Maar nee, onze jongens Rogier en Sander zijn reeds 
uitgevlogen en wij gaan nu ook Noordlaren verlaten. Wij 
zijn ingeloot voor een nieuwbouwwoning in Haren, pro-
ject “de Laenen” aan de Kerklaan en hebben na héél 
lang beraad besloten toch voor deze uitdaging te gaan, 
maar wel met en traan weg pinkend. 
 
Op 1 mei 2011 verlaten wij Noordlaren en moeten dan 
nog 1 jaar overbruggen, ( wie weet nog wat?) voor wij in 
april 2012 ons nieuwe huis kunnen betrekken. 
Noordlaren zullen wij zeker niet achter ons laten en ( op 
de fiets) daar dan ook nog regelmatig te zien zijn. 
 

Wij wensen de nieuwe bewoners van de Kerkstraat 4, 
Marc en Berber net zoveel leefplezier toe zoals wij dat 
zoveel jaren hebben mogen ervaren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preekrooster van Noordlaren & Glimmen.  

 

Noordlaarder Nieuws, januari ’11                         19 

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  

Januari 
2011 

v.m plaats Voorganger Bijz n.m plaats voorganger bijz 

2-1 10.00 Trefpunt geen           

9-1 10.00 Bartolomeus Ds.A Hekman winterlunch         

16-1 10.00 Trefpunt Ds. W. van 
Gemert 

          

23-1 10.00 Trefpunt Ds.R. J ten 
Have 

HA 
Cantorij 

        

30-1 10.00 Trefpunt Ds. J. Over-
eem 

          

Februari v.m plaats Voorganger Bijz n.m plaats voorganger bijz 

6-2 10.00 Trefpunt Ds. R. Fortuin           

13-2 10.00 Bartolomeus Ds.M de Ja-
ger 

Cantorij         

20-2 10.00 Trefpunt Ds. M Schut           

27-2 10.00 Trefpunt             



Klaverjas, kruisjas & sjoel mara-
thon 
 

Schrijf de volgende data 
voor de klaverjas, kruisjas 
en sjoel avonden in je agen-
da: 
 

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

• 25 februari 2011 

• 25 maart 2011 
 

Spooktocht 
 

Op 5 november om 20.00 was 
het was donker, koud en erg 
onrustig in het bos van Noord-
laren. De jeugd van de jeugd-
soos moest zicht wapenen 
tegen verschillende griezels in 
het bos. Je raad het al: er 
werd (voor het eerst) een 
spooktocht georganiseerd 
door de begeleiders van de 
jeugdsoos. 
Even na achten moest de jeugd zich verzamelen, zodat ze 
gezamenlijk naar het Noordlaarderbos konden fietsen. Een-
maal bij de bestemming werden er groepen gemaakt (elk 
met een begeleider), die vervolgens om de tien minuten met 
een stormlantaarn het bos in werden gestuurd… Er was 
gegil te horen en zelfs een kettingzaag! Wat er zich precies 
allemaal in het bos afspeelde kunnen alleen degenen ver-
tellen die de route veilig hebben afgelegd…. 
Helaas waren een aantal kinderen die de spanning niet 
aankonden en weer terug gingen of zelfs het bos niet meer 
in durfden…Het schijnt dat de kinderen die de spooktocht 
gingen lopen allen veilig de eindbestemming hebben be-
reikt.. 
Na de spooktocht werd er bij je jeugdsoos op een goede 
afloop gedronken! 
We hebben veel positieve reacties ontvangen over de 
spooktocht, dus gaan we volgend jaar zeker weer een 
spooktocht organiseren. 
We willen bij deze de kinderen bedanken die hebben deel-
genomen en alle mensen die hebben geholpen bij de orga-
nisatie en/of als spook wouden verkleden! 
 
Groeten,  de begeleiders van de jeugdsoos 
 

Sinterklaas 
 

Natuurlijk was Sinterklaas in december in Nederland en 
heeft op 3 december de jeugdsoos een bezoekje gebracht. 
Helaas hebben we Sint en Piet niet gezien, maar ze hadden 
wel mooie surprises voor ons achtergelaten. Er werd die 
avond gedichten voorgelezen, cadeaus uitgepakt en tus-
sendoor werd er op warme chocolademelk, pepernoten en 
andere snoepgoed getrakteerd. Zo vloog de avond om en 
ging iedereen met mooie cadeaus weer huiswaarts. 
 

Namens de hele jeugdsoos worden Sint en Piet hartelijk 
bedankt!   

 
 

PRIKBORD OP  

WWW. NOORDLAREN.EU 
 

• Oppas gezocht? 

• Aquarium te koop? 

• Mobieltje kwijt? 

• Hulp nodig? 
 
Plaats uw oproep op het digitale prikbord van onze web-
site Noordlaren.eu! De nieuwe virtuele hangplek van 
Noordlaren waar vraag en aanbod samen komen.  
 

THOMASVAER EN PIETERNEL ONLINE 
 
Wilt u nagenieten van de leuke nieuwjaarsbijeenkomst 
van 8 januari jongstleden? De videomontage van het 
geweldige optreden van Thomasvaer en Pieternel én de 
uitreiking van de Noordlaarder hapjesschaal zijn online 
te bekijken via Noordlaren.eu. 
 

ADVERTEREN IN 2011 
 
Het gaat goed met de website Noordlaren.eu. Rond 
de schaatsmarathon behaalden we een geweldig 
record met 1400 bezoeker op één dag!  
 
Voor ondernemers biedt de website een mooie kans om 
reclame te maken. Dan kan vanaf slechts 4 euro per 
resterende maand van het jaar. Voor 5 euro per maand 
adverteert u met een link naar uw eigen website. Wan-
neer 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. Indien u ook adverteert in de 
dorpskrant ontvangt u een combinatiekorting. 
 
De tarieven voor advertenties in Noordlaarder Nieuws 
blijven in 2011 ongewijzigd. Een advertentie van 1/8 pa-
gina kost 5 euro, ¼ pagina kost 9 euro per editie. De 
dorpskrant verschijnt in 2011 zes  keer. Eenmalig ad-
verteren behoort tot de mogelijkheden. 
Wanneer u besluit om te adverteren op Noordlaren.eu 
of in Noordlaarder Nieuws, dan kunt u dit doorgeven 
aan Martie Bossewinkel, Zuidlaarderweg 40, 9479 TJ 
Noordlaren en via e-mail: martie.bossewinkel@hetnet.nl 
of telefoon 050-4090993. Om plaatsing te bespoedigen 
kunt u de advertentie alvast mailen (breedte 250 pixels 
x hoogte 200 pixels). 
 

Namens Vereniging Dorpsbelangen, 
Maartje Peters 
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