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NL Doet: Bos opruimen op het terrein 
van natuurvriendenhuis De Hondsrug 
 
Natuurvriendenhuis De Hondsrug doet als klusaanbieder mee aan 
NL Doet op 19 maart aanstaande.  
 
Het is de bedoeling dat vrijwilligers het bos rondom het huis vrijmaken van 
takken en daarvan rond het terrein een natuurlijke takkenwal maken. Zo 
wordt het bos weer goed begaanbaar en ontstaat er schuilgelegenheid 
voor klein wild. 
Aangezien het een behoorlijk terrein behelst kunnen we ongeveer 25 vrij-
willigers plaatsen. 
Tussen de middag is er soep en brood voor de vrijwilligers. 's Ochtends 
en aan het eind van de klusdag is er koffie en thee.  
 
De werkzaamheden duren van 9.00 tot 16.00 uur. 
Plaats: Duinweg 6, Noordlaren 
Voor aanvullende informatie en aanmelding: NLDoet.nl 
 

Doe mee! 
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Colofon 

Noordlaardernieuws, jaargang 34, nr. 198,  

mrt. 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:  

 9 mei 2011  
 

Het eerstvolgende nummer verschijnt  

half / eind mei 2011 
 

Redactie  

Nyckle Swierstra 

4092952 

Marc Bansema 

Tel. 4090592 

Peter van Ek 

Tel. 050-5730140  

 
 

Vanaf nu graag alle kopij E-mailen 

naar:  

dorpskrant@noordlaren.eu 

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. 

 

 

 

UITNODIGING JAARVERGADERING 
VAN DE VERENIGING DORPSBELAN-
GEN NOORDLAREN. 
 
 
De vergadering wordt gehouden op 19 april 2011 in dorpshuis De 
Hoeksteen te Noordlaren om 20.00 uur. 
 
 
AGENDA 
 

• Opening  

• Notulen van de jaarvergadering van 13 april 2010 

• Jaarverslag secretaris. 

• Jaarverslag penningmeester. 

• Verslag kascommissie ( mw. Bronkhorst en mw. Ferwerda) 

• Verkiezing nieuw lid kascommissie. 

• Verkiezing nieuw bestuurslid Dorpsbelangen. Secretaris Anne-
marie van Herwerden zal het bestuur verlaten aangezien zij 
verhuist naar Haren. Ten tijde van het samenstellen van deze 
agenda hebben zich nog geen nieuwe kandidaten beschikbaar 
gesteld. Kandidaten kunnen zich bij het bestuur opgeven tot 
een half uur voor de ledenvergadering. 

• Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en com-
missies uit Noordlaren (max. 5 minuten spreektijd) 

• Rondvraag. 

• Sluiting 
 

• PAUZE 
 

• Na de pauze????? 
 
 
We hopen deze avond veel Noordlaarders te mogen verwelkomen. 
Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie, neemt u gerust contact 
op met Annemarie van Herwerden 050-4094161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot redactie: 
Wegens een technisch probleem zijn een aantal documenten / be-
standen kwijt geraakt. Hierdoor kan het misschien zijn dat uw tekst 
niet is geplaatst.  
Wij als redactie bieden daarvoor ons welgemeende excuses aan. 
 

WWW. NOORDLAREN.EU 



JAARVERSLAG APRIL 2010-
APRIL 2011 VERENIGING 
DORPSBELANGEN NOORDLA-
REN 
 
Na de jaarvergadering gehouden op 13 april 2010 be-
staat het bestuur uit de volgende leden: 
Voorzitter:   Martinus Tuik 
Penningmeester: Martie Bossewinkel 
Secretaris:  Annemarie van Herwerden 
Alg.bestuurslid: Peter Bertram (tevens vice-
voorzitter) 
Alg.bestuurslid: Maartje Peters 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen is 9x bij elkaar geweest 
voor een bestuursvergadering. De belangrijkste zaken 
die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest kunt u 
terug vinden in dit jaarverslag. 
 
Bijeenkomst B&W Haren en Dorpsbelangen 
We hebben verschillende onderwerpen onder de aan-

dacht gebracht van B&W, waaronder wederom nieu-
we inrichting Kerkstraat. Hier wordt nog steeds ge-
wacht op de realisering van de nieuwe waterafvoer-
leiding door de Kerkstraat. Ook weer de kruising Vo-
gelzangsteeg/Zuidlaarderweg onder de aandacht 
gebracht. B&W kondigden aan dat dit jaar wordt be-
gonnen met herziening van het bestemmingsplan. 

 
Aanleg groene zone bij de Bloemert. 
De aanplant is inmiddels gedaan, we hebben samen 

met dhr. Nachbahr van de Bloemert deze aanplant 
bekeken. De bestaande meidoornheg is laag afge-
zaagd, zodat hierdoor een scherm gevlochten kon 
worden voor de stevigheid. De meidoornheg kan nu 
enige meters hoog gaan groeien. Achter de heg is 
een rij bomen geplaatst, waarvan een aantal in een 
groepje van 3. Dit heeft allemaal wat tijd nodig om te 
groeien. 

 
Dorpskrant en website. 
Ook dit jaar kregen alle leden van dorpsbelangen weer 

de dorpskrant thuis bezorgd. Dank aan alle bezor-
gers. Als waardering voor hun inzet hebben we de 
bezorgers/vrijwilligers uitgenodigd voor een hapje en 
een drankje bij cafe de Lanteern. 

Ook via de website is veel informatie te krijgen over 
Noordlaren. De website werd ook gedurende de af-
gelopen wintermaanden weer vaak bezocht! Op de 
website is het mogelijk om op het prikbord kleine 
oproepjes/berichtjes/advertenties  te plaatsen. 

 
Nieuwjaarsreceptie  
Namens Dorpsbelangen heeft een afvaardiging van het 

bestuur de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ha-
ren bezocht. 

Tevens  werd er in Noordlaren weer een nieuwjaarsbij-
eenkomst georganiseerd. Het is de organisatoren 
weer gelukt om een bijzondere voorstelling van Tho-
masvaer en Pieternel te presenteren, dit keer gingen 
ze commercieel. 

De aansluitende borrel met gebruikelijke meegebrachte 
hapjes werd goed bezocht. 
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 Dorpsbelangen blijft dit evenement financieel ondersteu-
nen. 

 
Onthulling plaquette. 
Burgermeester Boumans heeft op 30 april 2010 een kope-

ren plaquette onthult bij de boom op het schoolplein v.d. 
Rieshoek. Hierop staat weer de oorspronkelijke tekst. 
Als dank hebben we een fotocollage laten maken van dit 
gebeuren en aangeboden aan burgermeester Boumans. 

 
Foto-actie. 
Dorpsbelangen heeft een fotowedstrijd georganiseerd 

waarvoor we subsidie hebben ontvangen van de ge-
meente. Aan deze fotowedstrijd hebben veel Noordlaar-
ders deelgenomen en er werden vele mooie, bijzondere 
foto’s ingeleverd. De prijsuitreiking vond plaats op 4 juli 
2010, hiervoor was er een jury in het leven geroepen 
bestaande uit Andries de la Lande Cremer, Wiejanda 
Moltmaker en Hillie van Zanten. Zij hebben bij de diverse 
onderdelen een winnaar aangewezen. De prijzen zijn 
uiteindelijk door de winnaars aan een vereniging/
stichting te Noordlaren gegeven.  

PAASVUUR 2011 in Noordla-
ren. 

PAASVUUR te organiseren door de Stichting Festiviteiten 
Noordlaren op:  
 

Maandag 2e paasdag – 25 april 
 
Dit gebeuren kan alleen een succes worden als we ons 
houden aan de wettelijke voorschriften en regels die ons 
zijn opgelegd. Om ongeveer 20.00 uur zal het paasvuur 
aangestoken worden. 
 

Wat mag er wel: 
Snoeihout en takken  
Alleen onbehandeld hout  
 

Wat mag er absoluut niet: 
autobanden 
geverfd en/of geïmpregneerd hout 
planken, deuren, etc. waar spijkers inzitten 
stobben  
afgewerkte olie  
 

Het plan is als volgt:  
Onder het toeziend oog van de commissieleden kunt u uw 

goedgekeurde materialen komen brengen tegen betaling: 

€ 5,-- voor kleine kar per keer; € 10,-- voor tendemasser 

per keer en voor boerenkar € 20,-- per keer. 
 

Zaterdag 16 april en 23 april  13.00 uur – 16.00 uur 
EXTRA STORTING OP GOEDE VRIJDAG 22 april van 

15.00 uur – 20.00 uur 
Locatie: Polseweg in Noordlaren 
 
LET OP: ALLEEN OP DE AANGEGEVEN DAGEN + TIJ-
DEN BRENGEN 
 
Contactpersoon Paasvuur: heer H. Eitens 06.2026.8402, 
Kars Kroeze 06.2246.6300 



“Uit de lucht gegrepen” 
 

Stamgasten II  
(deel I stond in Dorpsklanken 192, april ’10) 
Na de Boomkruiper, de Boomklever en de Grote Bon-
te Specht, nu aandacht voor drie minder talrijke hout-
bewerkers onder de vogels in onze omgeving. 
 

De Kleine Bonte Specht 
                                      

 
De beste manier om dit spechtje te ontdekken blijkt te 
zijn via het geluid. Vanaf maart tot in juni produceert deze 
soort een hoog iets vertraagd “hinniken”, voortgebracht 
uit een boomtop, dus niet te verwarren met een paard. 
Het gaat om een minispecht, ook met de kleuren zwart, 
wit en een toefje rood (het mannetje, op de kruin), eigen-
lijk net als de zogenaamde Grote Bonte Specht. Deze 
laatste wordt vaak uitgemaakt voor de eerste (de Kleine 
dus!)  omdat hij ook niet erg fors oogt – Spreeuwgrootte, 
maar de Kleine is echt niet veel groter dan een mus! Hij 
heeft op de vleugels een dwarse zebratekening, waar-
door hij met het blote oog bekeken hoog boven je een 
grijzige indruk maakt. 
Het beestje is nogal ongedurig, beweegt zich vertikaal en 
diagonaal over stammen maar ook over vrij dunne dwar-
stakken door de boomkruinen. Vliegt steeds korte stukjes 
om een boom verder  z’n klopwerk voort te zetten. De 
Grote Bonte blijft meer op het dikke hout om te foerage-
ren. Net als de Grote roffelt de Kleine om z’n territorium 
kenbaar te maken aan de concurrentie; een bescheide-
ner en wat langer durende roffel dan die van z’n grotere 
broer. 
Waar? Niet of bij hoge uitzondering in het dorp. De 
meeste kans heb je langs de randen van het Noordlaar-
derbos en de Vijftig Bunder, maar ook in boomsingels. 
Blijven letten op de boomkruinen van de eiken en de ber-
ken, vooral in deze tijd, als er nog geen blad is. Zacht 
kloppende geluiden helpen ook bij het vinden van deze 
soort, maar wees niet verbaasd als je dan een Boomkle-
ver of een Grote Bonte ontdekt! 
De Groene Specht 
Heerlijk beest. Laat een luid schallende “lach” horen, af-
lopend, en vooral te vinden in de bosranden en in boom-
singels in het buitengebied. Tot vreugde van veel voge-
laars is deze soort bezig met een gestage opmars. Hij zal 
echter nooit zo dicht bezaaid voorkomen als de talrijke 
Grote Bonte Specht. Sinds jaar en dag broedvogel van 
het Glimmerbos. Nu ook een jaarlijkse broedvogel van de 
omgeving van Appelbergen, de golfbaan en het Noord-
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laarderbos. 
Om een beeld te geven van de dichtheden enkele cijfers 
uit het broedvogelonderzoek van 2006 in het Noordlaar-
derbos: Grote Bonte 34 territoria, Kleine Bonte 5, Groene 
1. 
De Groene Specht is groter dan de Grote Bonte, vliegt 
vaak op van de grond, war hij mierennesten plundert – 
met een lange kleverige tong likt hij larven en mieren uit 
de nesten. Een prachtige geelgroene rug is te zien als hij 
voor je uit vliegt. Kenmerkend is ook de wat traag golven-
de vlucht waarbij de vleugels steeds worden ingetrokken. 
Dat doen alle spechten, maar deze dus wat slomer. 
 

De Zwarte Specht 

                                        
De grootste Europese Specht. Zo zwart en zo groot als 
een kraai. Maar wel een specht; dus verticaal aan te tref-
fen tegen stammen. Timmert heftig met een voorkeur voor 
de stam-basis van dode bomen. Daar zitten natuurlijk de 
sappigste en dikste larven. Maakt veel kabaal. Alleereerst 
de roffel; alsof een motorzaag wordt gestart die niet wil 
aanslaan. Lang aangehouden ook. Dan een groene-
spechtachtig lachen, maar zonder aflopende curve; een 
buizerdachtig miauwen, meestal tijdens een scene waarbij 
hij om de stam heen gluurt en tenslotte een luid “kruu kruu 
kruuu enz.” tijdens het langsvliegen. 
Deze grote specht houdt van grote bossen met veel beu-
ken, lariksen en sparren, ook te vinden in bergwouden; 
dikke oude bomen moeten aanwezig zijn. Hij timmert als 
enige spechtensoort een ovaal gat. Hij duikt onregelmatig 
op in het Noordlaarderbos. Ook in het onderzoeksjaar 
2006, toen was er zelfs een paar aanwezig. De afgelopen 
winter zijn er ook waarnemingen doorgegeven. 
Vier soorten spechten om naar uit te kijken! Vlak bij huis! 
Wat wil je nog meer? Nou  ja, een derde “Bonte” Specht is 
bezig met een opmars in oostelijk Nederland. De  Middel-
ste Bonte, zeer gehecht aan minstens anderhalve eeuw 
oude bossen. Ooit zat die soort met een paar ergens in 
Twente, een bekende vogelaarsbestemming in de jaren 
’70. Tot niet lang geleden en nog steeds trouwens, was 
het oerbosrestant “Hasbruch” achter Oldenburg in Duits-
land de dichtstbijzijnde plek om deze soort te leren ken-
nen. Maar de afgelopen maanden was hij ook met zeker 
twee exemplaren te horen en te zien bij Ter Apel.  
Voor meer details over recente waarnemingen van deze 
en vele andere bijzondere vogelsoorten: 
www.waarnemingen.nl en www.avifaunagroningen.nl.  
 

Plantaardigheidje: Als dit nummer verschijnt bloeit de 
bosgeelster. Een bolgewasje dat vòòr de Shared Space-
ingrepen in de bermen van de Zuidlaarderweg op verschil-



lende plekken te vinden was. Er is toen zo geschoffeld en 
geplagd dat veel groeiplaatsen verdwenen of tot een mi-
nimum zijn teruggebracht. Toch groeit er nog een flink 
aantal in de berm bij de dikke eiken langs het weiland bij 
’t Wegje. Het is een bescheiden bloeier en verwant met 
sneeuwklokje, krokus, winteraconiet – allemaal voor-
jaarsboden - maar leuk om te weten en zuinig(er) op te 
zijn! 
Op de volgende link zie je een filmpje hoe zorgvuldig de 
gemeente Aa en Hunze omgaat met deze plant: 
http://www.youtube.com/watch?v=orQNCFvX4bQ 
 
                

      

 

‘Valse Wichter’ brengen de 
lente in Noordlaren 
 
Op zondag 27 maart om 15.00 uur in de Bartholo-
meus kerk in Noordlaren begint het voorjaar met een 
optreden van de ‘Valse Wichter’. Zij brengen onder 
de titel ‘Een lenteleven in Noordlaren’ een gevarieerd 
programma speciaal voor deze gelegenheid samen-
gesteld. 
 
De Valse Wichter zijn vier zingende vrouwen die plezier 
hebben in zingen en dat graag met hun publiek willen 
delen. Het zijn geschoolde zangeressen die ook in ande-
re formaties zingen. Op hun brede repertoire staan oude 
muziek, klassieke en romantische stukken, close harmo-
ny songs en Nederlandse luisterliedjes. Ze zijn gespecia-
liseerd  in eigen werk, voornamelijk in het Nederlands en 
hun liefde voor het Gronings blijkt uit hun Groningse 
teksten. Ze geven veel openbare concerten, maar treden 
ook op in besloten voorstellingen en bij bijzondere gele-
genheden. 
 
Kaarten voor het concert zijn te bestellen via e-mail cul-
tuur-noordlaren@hotmail.com en zijn ook verkrijgbaar bij 
de kerk vanaf 14.30 uur en ze kosten € 10,-. 
 
Jan Boland 

Noordlaarder Nieuws, maart ’11                         5 

Klaverjas, kruisjas & sjoel ma-
rathon 
 

 
Op zaterdag 19 maart 2011 is er in Noordlaren een kla-
verjas, kruisjas & sjoel marathon in het dorpshuis “De 
Hoeksteen”. De marathon is van 10.00 tot 22.00. 
 
Graag aanwezig om 9.30. U wordt ontvangen met gratis 
kop koffie en koek. 
 
Prijs: € 15,- p.p. (incl. lunch en voor iedereen een prijs). 
 
U kunt zich t/m 16 maart opgeven bij: 
 
Borgert Vrieling: 
Tel: 050-5410958 
Mail: borgertvrieling@hotmail.com 
 
Ook voor vragen m.b.t. de klaverjasmarathon kunt u bij 
ons terecht. 
 
We hopen u op 19 maart te verwelkomen! 
 
Namens het bestuur van de vrije kaartavond Noordlaren, 
 
Martinus Tuik 
Borgert Vrieling 
 
   

 

 

UITNODIGING 

 

Beste Dorpsgenoten en bekenden, 
Op 16 april 2011 wordt Jeanette  Elzinga  65 en gaat ze 
met pensioen.  
 
Jeanette is meer dan 12,5 jaar beheerster van de Hoek-
steen geweest en een vertrouwd gezicht voor velen. Om 
haar vertrek niet onopgemerkt voorbij te laten gaan nodi-
gen wij u uit voor de afscheidsreceptie op zaterdag  9 
april 2011 van 16.00-18.00 in de Hoeksteen. 
 
U kunt tijdens de receptie kennismaken met Andrea Hor-
neman, de nieuwe beheerster. 
 
Tot dan, 
Het bestuur van de Hoeksteen 



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 2011 : 
 

• 9 mei 

• 4 juli 
 

Nieuw e-mailadres voor alle kopij:  

dorpskrant@noordlaren.eu 

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 
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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   



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 Festivitei-
ten Noordlaren; 

 

• Bloemenactie vrijdag 6 mei 2011 

• Kerstbomenactie zaterdag 10 december 2011 

• Boeldag - datum nog nader te bepalen 

• Activiteit  jeugd - datum nog nader te bepalen 
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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:  

• 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 



Preekrooster van Noordlaren & Glimmen.  

Koninginnendag zaterdag 30 
april 2011. 
 
Dit jaar gaat het Oranjecomité Noordlaren een ontbijt 
voor alle Noordlaarders organiseren. 

Wie wil deelnemen aan het ontbijt moet zich opge-
ven voor 15 april  bij : 
 

• Jeannette Rozema,  

• Bert Nannen,  

• Jaap de Winter  

• of Annet Dijk. 
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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  

 

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

6-3 10.00 Trefpunt Ds.A Hekman           

13-3 10.00 Bartolomeus Pastor L. Jansen biddag         

20-3 10.00 Trefpunt Dhr K. Oosterhuis Cantorij         

27-3 10.00 Trefpunt Ds.A Hekman           

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

3-4 10.00 Trefpunt Ds. W.J.W 
Scheltens 

          

10-4 10.00 Bartolomeus ??????   11111
11119
.00.11
1 

Trefpunt Geen voor-
ganger 

zangdienst 

17-4 10.00 Trefpunt Ds.A Hekman           

21-4         19.30 Trefpunt Ds. A van 
Beijeren 

Witte donderdag 

H.A / Cantorij 

22-4         19.30 Trefpunt Ds. W Slob Goede Vrijdag 

Cantorij 

23-4         21.00 Bartolo-
meus 

Ds. W Slob Stille Zaterdag 

Cantorij 
H.A 

24-4 10.00 Trefpunt Ds.A Hekman Pasen         

In het centrum, kruising Kerkstraat/
Middenstraat. 
 
• 9.30 tot 10.00 uur:  Vlag hijsen, Wilhelmus en 

ballonnen oplaten. 

• 10.15 uur:  Gezamenlijk ontbijt 

• 12.30 uur:  Einde programma 
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 zussen alles bedenkelijk op een afstandje stonden te bekij-
ken en het allemaal maar zo zo vonden. Helaas overleed 
mijn vader veel te vroeg en daarmee eindigde ook onze 
noordelijke bezoekjes en groeide ik op als een echte Am-
sterdamse.  
 
Jaren later verhuisden wij naar de stad Groningen maar oh, 
wat moest ik wennen. Daarna kwam toch het plan om naar 
buiten te verhuizen. Mijn grote wens van een eigen paard 
bij huis kon zo uitkomen. Toen de boerderij in Noordlaren in 
beeld kwam was er geen houden meer aan. De boerderij 
stond 3 huizen verder dan de boerderij waar ik als kind zul-
ke mooie herinneringen aan had en het idee dat mijn vader 
eens zou kunnen zien dat ik daar uiteindelijk was gaan wo-
nen maakte me helemaal gek.  
 
Vrienden van ons dachten dat wij nooit in een dorp zouden 
kunnen wennen maar niets was minder waar. Ik heb eigen-
lijk nooit hoeven te wennen want het voelde direct enorm 
thuis. Natuurlijk mede door onze geweldige buren Roland 
en Tineke waar we enorm veel gezelligheid en steun aan 
hebben maar ook door de Lageweg wat een fantastische 
straat is. Marcus Hoenderken liet een paard bij ons staan 
en leerde Tineke en mij het vak van boerin. Paarden naar 
buiten, uitmesten en dan koffie. Dat hebben we jaren lang 
met z’n drieën met heel veel genoegen gedaan. 
 
Pas helemaal los kwamen we na ons eerste dorpsfeest 
waar ik een bejaarde was in een ouderwetse rolstoel en 
Tineke mij als verpleegster het hele dorp doorduwde. Ze 
heeft nog weken last van haar rug gehad van deze actie 
maar wat hebben we gelachen. Vervolgens onze totale fou-
te interpretatie van verkleed naar Koninginnedag komen. 
Voor kinderen bedoeld maar wij gingen als Bernard, Bea-
trix, Maxima, WA en Amalia naar school. De toenmalige 
burgemeester snapte er niets meer van toen wij hem be-
dankte voor zijn komst. Door de Nieuwjaarscommissie werd 
ik gevraagd om Pieternel te spelen samen met Jan Luis als 

Thomasvaer. Dit doe ik ook met 
enorm plezier. Heel veel mensen 
in het dorp weten helemaal niet dat 
ik Mart heet maar wel dat je Pieter-
nel bent. Ook zo leuk vind ik het 
schaatsen op de ijsbaan, of varen 
in de zomer op het meer met een 
flesje witte wijn, of lekker rijden 
met mijn paard over de Duinweg, 
of gewoon wandelen langs het ha-
ventje en iedereen tegen komen 
met de hondjes. Oh, wat geniet ik 
volop van ons prachtige dorp. En 
ja, ik ga ook nog heel graag even 
naar Amsterdam maar nog veel 
liever kom ik weer lekker THUIS! 
 
Hans de Leeuw bedankt voor de 
pen en ik geef hem graag door aan 
de Carolyn Gaarenstroom. 
 
Mart van Bon 

 

De lezerspen 
door:   
 
 
 

Familie de Leeuw 
geeft de pen door 
aan  
 

 Mart van Bon. 
 
“De nieuwe Geesje Hoenderken” of “het nichtje van Ida 
Kroeze!” Zo stelde ik mij altijd voor toen wij net in 
Noordlaren kwamen wonen. Een ieder wist dan dat wij 
de nieuwe bewoners moesten zijn van de Lageweg 35. 
Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat Reinier en 
ik met onze 3 kinderen Hidde, Tammo en Dirk samen 
met Tineke en Roland Lageveen de boerderij kochten. 
Het was liefde op het eerste gezicht want het was direct 
duidelijk dat wij voor het oude voorhuis en Roland en 
Tineke voor de achterkant gingen. Dat er echt gigan-
tisch veel moest gebeuren aan de boerderij zagen we 
eigenlijk helemaal niet, we zagen alleen maar het 
mooie. Ik zie nog goed het gezicht van mijn schoonva-
der voor me toen we hem voor de eerste keer trots ons 
nieuwe bezit lieten zien. Hij keek echt alsof we helemaal 
gek waren geworden.  
 
Voor mij was Noordlaren jeugdsentiment. Wij woonden 
in Amsterdam en 1 keer per jaar trok mijn vader naar 
zijn familie in het Noorden. Naar zijn nicht Gezientje 
Lammers aan de  Lageweg en daarna naar Gies en 
Margje Lammers. Zij woonden in Midlaren in de boerde-
rij waar mijn opa geboren was. Als kind vond ik het ge-
weldig. Liep achter mijn vader aan om de kippen bij Ge-
zientje te bekijken of de koeien bij Gies. Dit terwijl mijn 

Vlnr: Dirk, Reinier, Hidde, Tammo en Mart met hun honden. 



Stichting Natuurplatform 
Drentsche Aa. 
 

De Werkgroep Van Duinweg tot Beek-
dal 

UITNODIGING 
aan alle inwoners van Glimmen, Noordlaren 
en Midlaren, die zich betrokken voelen bij de 
Natuur in onze omgeving . 
 
DISCUSSIEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN 
HET GEBIED TUSSEN DUINWEG, WESTERTSE-
WEG EN DRENTSCHE AA 

 
• DATUM: maandag 18 april 2011 

• TIJD: 19.45 uur 

• PLAATS: NIVON huis, De Hondsrug, Duinweg 
6, Noordlaren 

 

STICHTING NATUURPLATFORM REGIO DRENT-
SCHE AA 
Het Natuurplatform Drentsche Aa werd in 2009 opgericht, 
met het doel individuele burgers een stem 
te geven in de vele plannen die in het Nationaal Park 
Drentsche Aa ten uitvoer worden gebracht. 
In de praktijk blijkt namelijk dat burgers, als het er op 
aankomt, geen werkelijke invloed kunnen uitoefenen 
op plannen die worden gerealiseerd in een Natuurgebied. 
Bij eventuele bezwaren wordt standaard de norm gehan-
teerd, dat de indiener binnen een straal van 1000m van 
het terrein moet wonen, wil hij ontvankelijk verklaard wor-
den. Bij een Natuurgebied is dit meestal nooit het geval. 
Een Stichting, met duidelijk omschreven doelstellingen, 
heeft dan meer mogelijkheden om gehoord 
te worden. 
Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Natuurplatform 
zien het daarnaast als een uitdaging om ook 
zelf initiatieven te ontplooien en op die manier een bijdra-
ge te leveren aan de ontwikkeling van de 
natuur in onze omgeving en daar willen we graag zo 
veel mogelijk mensen bij betrekken. 
 
PROJECT “VAN DUINWEG TOT BEEKDAL” 
Na onze eerste voorlichtingsbijeenkomst voor omwonen-
den op 19 april vorig jaar, zijn we met een kleine werk-
groep van vrijwilligers uit Noord- en Midlaren het project, 
Van Duinweg tot Beekdal gestart. Daarin proberen 
we ideeën en plannen te ontwikkelen voor het hele ge-
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bied tussen Duinweg, Wes-
tertseweg en Drentsche Aa. 
Op bijgaand kaartje is het 
gebied, dat we op het oog 
hebben zwart omlijnd. Het 
omvat grofweg de volgende 
terreinen: Noordlaarderbos, 
Vijftig Bunder, Westerlan-
den en Wilde Veen. Uitbrei-
ding naar de Besloten ve-
nen in het noorden, de 
strook ten westen van de 
Drentsche Aa en de akkers, 
vennetjes en bosjes ten 
oosten van de Duinweg is 
in de toekomst mogelijk. 
 

DOEL VAN DEZE AVOND 
Het is de bedoeling om op deze avond verslag uit te bren-
gen van onze inspanningen tot nu toe en met u van ge-
dachten te wisselen over de voorlopige conclusies en 
voorstellen tot verbetering die we hebben uitgewerkt. Vaak 
leven er bij omwonenden en andere geïnteresseerde na-
tuurliefhebbers waardevolle ideeën, die we graag willen 
meenemen in de uitwerking van onze plannen. 
Presentatie door leden van de werkgroep In de afgelo-
pen periode hebben we gesproken met de verschillende 
terreinbeheerders, particuliere eigenaren en andere in-
stanties die zich bemoeien met dit gebied, waaronder Na-
tuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Waterschap, de 
gemeentes Haren en Tynaarlo en het recreatieschap 
Drenthe.  
We hebben hen onze bevindingen en ideeën betreffende 
het gebied voorgelegd en een inventarisatie gemaakt van 
knelpunten en mogelijke verbeteringen. Op deze avond 
willen we via een korte presentatie verslag uitbrengen van 
de uitkomst van deze gesprekken en proberen de kern-
punten te illustreren aan de hand van een aantal dia’s. 
 
Uitwisseling van ideeën voor de toekomst en de 
vraag : Hoe nu verder? 
Na de pauze willen we aan de hand van een aantal hoofd-
punten met u verder discussiëren over de 
toekomst en uw mening horen over onze voorstellen. We 
hopen op een actieve inbreng van uw kant. 
 
PROGRAMMA 

19.45 uur Welkom met koffie of thee 
20.00-20.45 presentatie door leden van de werk-
groep 
20.45-21.00 PAUZE 
21.00-22.00 discussie en uitwisseling ideeën 
 

Wilt u zelf ook actief meedenken over dit gebied, dan 
kunt u zich op deze avond aanmelden voor ondersteuning 
van onze werkgroep 
 

GRAAG TOT ZIENS OP MAANDAGAVOND 18 APRIL! 
 

de Werkgroep 
Van Duinweg tot Beekdal: 
Willem Bok Ingrid Schenk 
Marianne van Albada Ria Rolf 
 

www.natuurplatform-drentsche-aa.nl 


