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AMATEURTONEEL BRUIST IN 

NOORDLAREN 

Door: Harry Slagman 
 
Allemachtig, dat was me weer wat daar in de Hoeksteen, die 26

e
 

maart. Onze eigen Toneelvereniging ” De Deurzetters”, had weer 
een prachtig stuk voor ons in petto en dat is het ook geworden. Het 
zal een latertje worden vanavond, want het is een blijspel in maar 
liefst drie bedrijven, staat er te lezen in de prachtige folder, dus we 
gaan er maar eens goed voor zitten. Volgens goed gebruik was 
“tout” Noordlaren weer aanwezig. Uit alle lagen waren ze er op af 
gekomen en zo hoort het ook, want dit noordlarens cultureel 
erfgoed moet je koesteren.  
 
Verwachtingsvol zit de zaal in lange rijen aan de tafels. De bediening  
schenkt nog de laatste koffie uit en dan: het geroezemoes verstomt. De 
gordijnen gaan soepeltjes (‟t is wel eens anders geweest) open en daar 
ontvouwt zich aan ons oog een deftige kamer. Het decor voor 
vanavond.       
        lees verder op pagina 2 
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In het kort handelt het stuk over een Baron die in het ziekenhuis ligt, 
waarbij de zoon thuis alvast de erfenis aan het naar zichzelf toebedelen 
is, met als gevolg: grote onrust onder het personeel.  
 
Hillie-Cobi Kok- de gedienstige huishoudster, opent de avond en al snel 
volgt Hildebrand (Peter Kielman) de boekhouder, een ietwat sullig type 
(alleen vanavond), maar 
wel een echte boekhouder 
met halve bril en 
bijpassend vestje. Even 
later verschijnt Albert Jan. 
De omhoog gevallen zoon 
van de Baron die het 
allemaal wel even zal gaan 
regelen. De afkeer jegens 
deze man was direct 
voelbaar  in de zaal. 
Arrogant, zich opwindend, 
zo zie je Mark Bandsema 
zelden, maar allez, ‟t is 
toneel nietwaar? Mathilda 
de dochter van Albert Jan koos al snel de kant van het personeel, een 
mooie rol van Margriet Eitens. En dan geheel onverwacht, sluipt er een 
blonde schone de voorstelling binnen. Nu kennen we Karin Vrieling al als 
een frisse blonde meid, maar Layla koopal had haar getransformeerd tot 
een heuse sexpoes. Naarmate het toch al korte rokje, gaandeweg de 
voorstelling steeds hoger kroop, schoof het publiek op de voorste rijen 
steeds verder onderuit. “Ze woont ook aan de Lusthofweg ja”, merkte 
mijn buurman snedig op. Prachtig, ook dit kan dus allemaal in Noordlaren 
en.. je moet met je tijd meegaan.  
Niet weg te denken en te krijgen van het toneel is natuurlijk Mak Wieland. 
In het begin dacht ik even dat hij z‟n beide hoektanden mistte, aangezien 
hij  de ”r” niet kon uitspreken.  Gaandeweg de uitvoering bleek dit 
gelukkig toch bij zijn rol te horen en toen hij de volgende dag weer breed 
lachend door het dorp reed was ik geheel gerust.  Na lang wachtten 
verscheen dan eindelijk de baron in de rolstoel ten tonele, prachtige rol 
van Marcel Scholtens, compleet met zuurstoffles en een schattig burberry 
mutsje… het stond hem enig. En dan natuurlijk Kirstin Rurode. Dit keer 
hoog-gehakt, geaffecteerd sprekend, dan weer charmant, irriterend, maar 
o zo  aanwezig op het toneel. Aan broer Lars was weer een rol 
toegedicht, welke volledig op zijn lijf was geschreven. Voortdurend de 
boel op stelten zetten, hij had er duidelijk zin in. De strenge secretaresse 
mejuffrouw  Kip (marjan Abbring), mocht de quillotine voor Albert Jan in 
stelling brengen, waarna  uiteindelijk zijn eigen vader het touw van de 
valbijl mocht doorsnijden en zo kende ook dit stuk weer tot groot 
genoegen van de zaal een bevredigend en “eind goed al goed” slot. 
Lammert Erik, de souffleur, was niet te verstaan  maar de oplettende 
dame naast mij vertelde mij streng dat dat nou juist de bedoeling was. 
 
De conclusie aan het eind van de avond is duidelijk. dit team kan zich 
bijna griezelig goed meten met het professionele circuit. Ze slaan zich 
door de teksten heen als geroutineerde beroepsacteurs. Deze ruwe 
diamanten in deze tak van de toneelwereld zijn, mits ze goed 
geregisseerd worden, (goed werk van Jan Luis), minstens zo 
interessant als hun professionele collega‟s. Tel daarbij op de  passie 
van de spelers, die belangeloos al hun energie steken in het slagen van 
de uitvoering, en je zou het Nationale Toneel met hun belegen 
premières, waarbij het allang niet meer gaat om het plezier van het 
theater maken voortaan bijna links laten liggen, om een voorstelling van 

WWW. NOORDLAREN.EU 



Natuurvriendenhuis “De Hondsrug” 
Duinweg 6 Noordlaren  

Aanmelding: P. Woudstra  050-5492332 

 
Vakantiehuis voor individuele personen en groepen 
(met name  scholen), op basis van zelfverzorging. 

Tevens Natuur kampeerterrein. 
   Indeling:  11 kamers voor twee personen 

2 kamers voor 4 personen en  3 kamers voor 6 personen. 

 

            Fraai gelegen aan de rand van het Pieterpad,  

Noordlaarder Bos en Drenthepad. 

  Aanmelding: H. Raspe. 0598-322196   

Of via  www.nivon.nl 
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 openingszinnen van het interview met Aly Pepping en Pieter 
Krabbendam worden treffend geïllustreerd door de gastvrije 
ontvangst (met heerlijke cappuccino) die mij ten deel valt. 
Het is de avond voor Koninginnedag; we zitten op het 
terras. Fotoalbums, met plaatjes uit lang vervlogen tijden, 
liggen op tafel. Vol verbazing bekijk ik een foto van het 
Natuurvriendenhuis op een heuveltopje in een verder kale 
omgeving met hier en daar wat struikgewas.  
 
Grond van Hoenderken  
Pieter Krabbendam: “Dat is een foto uit begin jaren dertig 
toen men geld aan het inzamelen was. Er was nog niets, 
maar men wilde wel graag laten zien hoe het zou worden. 
Er is toen een foto van de maquette gemaakt, zodanig dat 
het echt lijkt. Ook vroeger konden ze  fotoshoppen!” 

In 1984 tekende Henk Raspe uit Hoogezand in vijf 
pagina‟s enige wetenswaardigheden op uit het toen 50 jarig 
verleden van het Natuurvriendenhuis. Zo kom ik te weten 
dat het geld voor de grond (ruim drie hectare) en 
bouwmateriaal met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar werd 
gespaard. Dat er een gift kwam van 1000 gulden van Van 
Geuns, lid van de SDAP en gedeputeerde in de provincie 
Groningen. En dat er (aha, een Noordlarense naam) van 
Lucas Hoenderken grond werd gekocht. Zijn aanvankelijke 
terughoudendheid om te verkopen, zo meldt Raspe, 
veranderde gaandeweg de onderhandelingen in 
enthousiasme. Hij leende zelfs tegen lage rente geld uit om 
de bouwplannen te verwezenlijken. 
 
De bioloog en de spijker 
Aly Pepping: “De natuurvrienden wilden iets voor zichzelf, 
een plek voor recreatie en ontspanning. In hun naam 
verwijst het woord „natuur‟ vooral naar de zuiverheid 
waarmee deze geassocieerd werd, een zuiverheid die ten 
ene male ontbrak in de grauwe, verzuilde maatschappij van 
de jaren dertig vol van klassenstrijd en werkloosheid.” 

Ook Pieter Krabbendam is zich ten zeerste bewust 
van die historie: “Het huis heeft diepe wortels in deze 
streek. Het is in de crisistijd gebouwd door arbeiders, leden 
van de S.D.A.P., uit de hele provincie, maar vooral uit 
Groningen en Hoogezand-Sappemeer. De bouw werd dus 
gerealiseerd dankzij de vele werklozen die een vergunning 
kregen om onbetaalde arbeid bij huis te doen.” 

NATUURVRIENDENHUIS DE 

HONDSRUG ZET LUIKEN OPEN 

Door Nyckle Swierstra 
 
 
Net zoals het hunebed, hoort ook het 
Natuurvriendenhuis De Hondsrug onmiskenbaar bij 
Noordlaren. Elke inwoner van ons dorp kent het. Of 
toch niet? Aly Pepping en Pieter Krabbendam, twee 
van de 40 vrijwilligers die bij de exploitatie van het 
huis betrokken zijn, zien weinig Noordlaarders 
langskomen. “Dat ligt vooral aan onszelf. Vanaf de 
Duinweg is het gebouw, zeker in voorjaar en zomer, 
door alle bomen en struiken, nauwelijks zichtbaar. Het 
is hoog tijd de luiken open te gooien.” Een interview 
met twee gedreven vrijwilligers over een bijzonder 
huis met een bijna 8o jarige historie. 
 
“We hebben aan de toegangsweg een bord neergezet dat 
iedereen hier welkom is iets te gebruiken.” De 

onze eigenste toneelclub bij te kunnen wonen, maar goed 
wellicht is deze interpretatie wat te kort door de bocht. 
Hoe dan ook een heerlijke avond waarbij de trouwe 
lotenverkoop natuurlijk niet mag ontbreken en dan na 
afloop, voldaan en stijf gearmd naar huis. Een heerlijk 
avondje. Wat mij betreft: Op naar volgend jaar, want deze 
club mag nooit verloren gaan!  



 Ook anderen wilden meehelpen. Raspe schrijft 
daarover: “Men wist niet hoe men bioloog Vos, die beslist 
wilde helpen ondanks zijn twee linker handen, moest 
laten meedoen aan de verbouwing. Men liet hem toen 
maar spijkers schoonmaken!” 
 
“Ons huis” 
Pieter Krabbendam: “Alles werd zelf gedaan. Er waren 
metselaars, loodgieters, timmerlieden. Er waren mensen 
voor het onderhoud van de tuin, van de gebouwen etc. 

Alles gebeurde in eigen beheer. Men had het over “óns 
huis”. Is het dan een wonder, als je de ontwikkelingen 
van vlak voor, tijdens en na WO II in Nederland in 
ogenschouw neemt, dat de natuurvrienden zich ietwat 
afsloten van de omgeving? En juist die geslotenheid: 
daar willen we nu van af. Die remedie kwam ook naar 
voren tijdens een minisymposium in 2009 bij het 75-jarig 
bestaan, waarbij ook  allerlei wetenschappers te gast 
waren en waarbij we onszelf de vraag stelden hoe we in 
de 21

e
 eeuw een `natuurvriendenhuis moeten 

exploiteren.” 
Aly Pepping: “Bij een eigentijdse invulling van alles wat je 
hier in en om het huis kunt doen, hoort dus openheid. 
Sindsdien hebben we het foldermateriaal 
gemoderniseerd. Er is een overzichtelijke en actuele 
website (www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl). Drie 
keer per jaar publiceren we een nieuwsbrief. Er is een 
folder met informatie over het natuurvriendenhuis, het 
kampeerterrein en de fantastische wandelmogelijkheden 
hier in de omgeving. Vergelijkbare ontwikkelingen zie je 
bij de veertien Nivon Natuurvriendenhuizen, die 
Nederland rijk is.” (Zie www.natuurvriendenhuizen.nl) 
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Uitgehongerde Tsjechen 
Veertig vrijwilligers zijn in touw gedurende het jaar om de 
exploitatie van het huis mogelijk te maken.  

Pieter Krabbendam: “Er zijn veel taken die moeten 
gebeuren: zakelijke leiding, onderhoud van het gebouw en 
het terrein, bijhouden website, en niet te vergeten: de 
huiswachten. Laatst genoemden treden namens het Nivon 
op als gastvrouw of gastheer.” 

Aly Pepping: “In principe zorgen de gasten hier 
voor hun eigen eten. Maar je kunt op het terras wel iets 

van het huis te drinken krijgen met wat lekkers erbij. Dat 
moet je zelf pakken. Afrekenen doe je bij de huiswacht. 
Hij/zij vervult alle dagelijkse receptietaken: verwelkomt de 
gasten, wijst hun de kamer of kampeerplek, en is 
vraagbaak voor van alles en nog wat.” 

Pieter Krabbendam: “Als huiswacht moet je zeker 
twee weken per jaar hier zijn. Je moet dus tijd hebben, 
maar vooral moet je het leuk vinden om echt gastvrijheid 
uit te stralen. Want zo willen we bekend staan: vanwege 
onze gastvrijheid. Zo waren hier laatst 44 Tsjechen op 
bezoek. Ze kwamen ‟s avonds aan en hadden voor de 
volgende dag ontbijt besteld. Dat we hadden met een 
ploegje keurig voorbereid. Maar omdat de Tsjechen de 
avond daarvoor, door omstandigheden, niet hadden 
kunnen dineren, waren ze zo uitgehongerd dat we veel te 
weinig hadden. Dan moet je improviseren. Dat is gelukt en 
ze waren bij het afscheid erg tevreden.”  
 
De smaak van Noordlaren 
Tijdens een korte rondleiding laat Pieter Krabbendam me 
de vertrekken van de huiswacht zien, achter in het 
gebouw. Ook nemen we een kijkje in de logeerkamers die 
in een later door aannemer Wolters aangebouwde vleugel 
van het Natuurvriendenhuis liggen. Daarna lopen we even 

http://www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl/
http://www.natuurvriendenhuizen.nl/


naar buiten om naar “het museum” te kijken, een apart 
gebouwtje dat nu omgetoverd wordt tot groepsverblijf. 
Van daaruit hebben we vrij en fraai uitzicht over de es. 

Pieter Krabbendam wijst naar een veldje dat ook 
bij het terrein hoort: “Wist je dat we ook officiële 
trouwlocatie zijn? Laatst vonden hier een trouwerij en 
bruiloft plaats. Het veldje daar was helemaal vol 
gehangen met slingers. Dat soort festiviteiten willen we 

best vaker in  huis hebben.”  
 Weer terug op het terras informeer ik of er nog 
meer wensen voor de toekomst zijn. Pieter Krabbendam: 
“Zoals gezegd: ik hoop dat we hier vaker Noordlaarders 
zullen komen. En we hebben in ieder geval nog een 
vrijwilliger nodig die coördinator onderhoud wil zijn. Dus 
wie weet, is er iemand in het dorp die deze taak op zich 
wil nemen?” 
 Aly Pepping: “Op 24 en 25 september is de tocht 
om de Noord (zie www.tochtomdenoord.nl). Indachtig de 
tweede regel uit het Gronings volkslied “… van Drenthe 
tot aan het wad ” zullen die dagen zo‟n 2500 mensen 
zich te voet van het noorden naar zuiden en van het 
zuiden naar het noorden begeven. Ze komen hier langs 
het Natuurvriendenhuis. De organisatie heeft ons 
gevraagd iets te doen dat aansluit bij het thema (“De 
smaak van Groningen”) van het wandelfestival. Ik zou 
het heel leuk vinden als we samen met de inwoners van 
het dorp voor de wandelaars iets op tafel zouden kunnen 
zetten onder de titel „De smaak van Noordlaren‟. 
 Reageren? Neem contact op met Aly Pepping of 

Pieter Krabbendam. Te bereiken via 050 - 409 1634 of 

via pepping@xs4all.nl dan wel  

krabbendam@waddengoud.nl “ 
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AFSCHEIDSRECEPTIE VOOR 

JEANETTE ELZINGA 

Door: I. Mook secr. van het bestuur. 
 

Op zaterdag 9 april was er een afscheidsreceptie voor 
Jeanette Elzinga in de hoeksteen Jeanette neemt afscheid 
omdat zij met pensioen gaat, zij is 12,5 jaar beheerster van 
de Hoeksteen geweest. 
Dat er veel waardering is voor haar rol als gastvrouw van 
het dorpshuis, bleek uit de hoge opkomst ,want ondanks het 
mooie weer was de zaal geheel  gevuld met gasten. 
Het was een gezellige bijeenkomst   met zang van de Lös 
Zaand uit Midlaren; Schotse dansen  en toespraken. 
Als dank voor haar inzet ontving Jeanette bloemen en 
cadeaus  en kan ze met de bijdragen van vele een mooie 
nieuwe fiets kopen. 
Andrea Horneman  is de opvolgster van Jeanette en zij zal 

het beheer  van de Hoeksteen overnemen samen met de 

vrijwilligers. 

http://www.tochtomdenoord.nl/
mailto:pepping@xs4all.nl
mailto:krabbendam@waddengoud.nl
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“Uit de lucht gegrepen” 
 
Door Wim Woudman 

DE ZWARTKOP 

 
 
In bossen en in parken, in tuinen en heggen, zingt het nu 
maximaal. Alle soorten zijn terug van de reis naar het 
noorden. Dat maakt het luisteren naar specifieke 
vogelsoorten wel heel lastig, maar toch wil ik proberen er 
eentje uit te lichten, die hier in de omgeving heel 
algemeen is en door iedereen wel wordt gehoord, maar 
vaak niet gekend.  
Het uiterlijk is niet super mooi. Man en vrouw zijn grijs met 
wat bruin op de vleugels. Man onderscheidt zich van 
vrouw door een zwart petje, vrouw heeft een café au 
laitkleurig exemplaar. Beide bewegen zich nogal snel en 
in dekking door de bladermassa van lente ne zomer. 
Gemakkelijk te zien zijn ze dus niet. Via de zang zijn ze 
uiteindelijk wel te lokaliseren, althans het mannetje. Ze 
zijn slanker en iets langer dan een mus en hebben een 
smal (insecteneters-)snaveltje. 
De zang van de Zwartkop klinkt helder en tamelijk hard. 
Melodieus en snel wordt het liedje voorgedragen, 
alhoewel het in aanvang altijd wat aarzelend en klank-arm 
is. Maar vlot volgt het zeer aangename welluidende 
vervolg, dat kan worden vergeleken met een vrolijke maar 
tweemaal zo snelle merelzang. De Merel is 
melancholieker, ook heel helder, met een wat afgeraffeld 
eindakkoord altijd. Let daar maar eens op. Het knirpt wat 
armoedig aan het slot van elke strofe. Als de Zwartkop 
zingt galmt de omgeving mee. Het bos lijkt even een 
gewelf. 
De Zwartkop, daar word je vrolijk van. Hij zingt niet zo 
vroeg als de Merel. Het merelkoor is nu vooral ‟s morgens 
vanaf een uur voor zonsopkomst te horen, dan ook 
massaal, want ze doen allemaal mee. Maar na een half 
uur à drie kwartier verstomt de muur van geluid en komen 
rustig aan de andere soorten tevoorschijn in de 
vogelzangwereld.  Onder deze dus ook de Zwartkop, die 
het de hele ochtend volhoudt. ‟s Middags gaat alles wat 
rustiger aan, maar tegen de avond leeft ook hij weer op. 
Ook in de tijd is het een volhouder. Waar de Nachtegaal – 
hier in de omgeving momenteel trouwens  niet te vinden - 
het al na zo‟n zeven weken (van ca. 20 april tot ca. 5 juni) 
zingen welletjes vindt, fluit deze soort gewoon nog de 
halve zomer door, dus tot diep in juli. Een vogel met een 
lange adem en een tomeloze zangdrang. 

 

 

 

BEDANKT! 
 
Bij deze wil ik u allen bedanken voor de belangstelling en 
de mooie cadeaus die ik heb ontvangen bij mijn afscheid 
van de Hoeksteen. Samen met jullie heb ik hier erg van 
genoten. Nogmaals bedankt !!!!! 
 
Lieve groet,  
 
Jeanette 
 
      zie verder pag 13 



 Boerderijen 

 Villa’s 

 Recreatie  

bungalows 

 Molens 

 Bungalows  

Rietdekkersbedrijf  Jan 

Vos 

Oude Boerenweg  11,   

Glimmen .  Tel /fax:  050 406 20 

Al meer dan 30 jaar vakmanschap   

Hoe zou het toch zijn met Gerrit en Jantje 
Ottens  
 
Door Ettie Huizing 
 

EEN GESPREK 

 
Voor de deur van zijn flat staat Gerrit Ottens me al 
op te wachten. We geven elkaar een hand en hij 
zegt: “Ettie Huizing! Ik heb mijn hele leven in 
Noordlaren gewoond en ik heb nog nooit Ettie 
Huizing gezien.” 
Sinds 6 december 2010 wonen hij en zijn vrouw 
Jantje niet meer op de Middenstraat nr. 7 in 
Noordlaren. Door de leeftijd gedwongen verhuisden 
ze naar het verzorgingshuis Tienelswolde in 
Zuidlaren. 
“Ik kan niet anders zeggen, het is hier reusachtig.” 
Ze praten zonder enig probleem over hun leven. 
Maar toch. Alles vertellen - nou, nee, dat maar niet. 
Want, zegt Gerrit: “Als ik wat verkeerds zeg, komt 
dat zeker ook in de krant?” 
 
Gerrit en Jantje zij allebei geboren en getogen in 
Noordlaren. 
Jantje: “Ik ben geboren in de boerderij aan deze kant 
van het Natuurvriendenhuis, weet je dat te staan? 
Achter het Noordlaarder bos.” 
Mooi plekje! 
J. “Mijn moeder schold wel es, want alles moest toen 
nog op de fiets. En fietsen was niet haar deugd.” 
Gerrit: “Je kunt het niet vergelijken met nou, hè. In die 
tijd waren het allemaal modderwegen. 
J.: “Als mijn moeder naar de kerk ging, zei ze altijd: 
„Moet ik eerst weer door die modder.‟ 
En dan zei pa: „Wat bin‟n dat dan ook voor meroakels, 
blief toch toes.‟ 
Hij wou niks weten van „t geloof. Ik ben niet gedoopt, 
omdat pa niet mee wou naar de kerk. Moe zei: „Als hij 
niet meegaat, lijkt het net alsof ik drie onechte kinderen 
heb.‟ Maar ik ben wel naar de zondagsschool geweest 
en ook naar de catechisatie.” 
G.:  “Ik ben wel gedoopt. En ik ben ook naar de 
zondagsschool en de catechisatie geweest. Wij doen er 
zelf niks meer aan. Maar wij hebben geen afkeer van de 
kerk, hoor.” 

Gerrit is geboren in de Boenderstraat in het centrum van 
Noordlaren. 
G: “Mijn moeder is overleden toen ik vijftien jaar was. 
Toen mijn oudste broer trouwde,  trok hij met zijn vrouw 
bij mijn vader in. Zij hadden er natuurlijk niet veel belang 
bij dat ik daar ook bleef wonen. Toen ben ik bij Jan 
Hulzebos in de Vogelzangsteeg in de kost gekomen, 
voor f 7,- in de maand. Als leerling metselaar verdiende 
ik f 9, -, ik hield dus niet veel over. Later kwam ik als 
knechtje bij kruidenier Jager, daar kreeg ik kost en 
inwoning en f 5,- „buusgeld‟.  Ik was toen 
al bij Jantje en ik fietste vaak 
even bij haar langs. 
Haar pa zei wel eens: 
„Wat moet die 
jongen hier toch 
altijd.‟” 
J.: “Maar moe zei 
dan: „Hij heeft ook 
ja niks meer.‟” 
G.: “Ja, dat zei ze. 
Jantje had een héél lieve 
moeder!” 
Gerrit spreekt meestal op 
gelijkmatige toon. Maar dit laatste zinnetje wordt met 
grote nadruk uitgesproken. Hij gaat verder: “Ik verdiende 
eigenlijk haast niks. Als we een enkel keertje naar de 
Gouden Leeuw gingen om te dansen, moesten we 
lopend naar Zuidlaren. Nou ja, dansen konden we toch 
niet zo best met ons beiden, we kregen gauw last van 
zere voeten. 
Jantje verdiende als morgenmeisje natuurlijk ook en als 
we uitgingen, gaf zij me stiekem wel eens een paar 
centen. Zodat we toch mee konden doen. Ja, wát een 
armoe!” 
Het Noordlaarder bos en de Boenderstraat - hoe kwam 
dat bij elkaar. 
Jantje begint te lachen: “Al op de lagere school.” 
G.: “Niet alles vertellen, Jantje!” 
J. blijft lachen: “Hij kwam gewoon bij me in de bank 
zitten!” 
G.: “Dat komt allemaal in de krant, Jantje!” 
J.: “Het was natuurlijk nog kalverliefde. Maar we zijn nooit 
weer bij elkaar weg geweest.” 
G.: “Nee! Straks zijn we 65 jaar getrouwd. Ja, ja. Het was 
een heel andere tijd toen.” 
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Activiteiten 2011 Stichting 
Festiviteiten Noordlaren; 

 

 Bloemenactie vrijdag 6 mei 2011 

 Kerstbomenactie zaterdag 10 december 2011 

 Boeldag - datum nog nader te bepalen 

 Activiteit  jeugd - datum nog nader te bepalen 

Wereldoorlog II 
In 1940 brak de oorlog uit. Veel mannen werden 
opgepakt en naar Duitsland gestuurd. 
U was toen zestien jaar.  
G.: “Ik heb eerst een poos bij een boer gewerkt, want dan 
hoefde je niet naar Duitsland. Maar ja, al gauw werd dat 
anders. Jan Woltjer, die voor de oorlog al op een Duitse 
sleepboot op het Dortmund-Eenskanaal voer, zei: „Ga jij 
maar  met mij mee.‟ Het leek me wel wat en zo heb ik 
anderhalf, twee jaar op dat Duitse schip gevaren. Er was 
natuurlijk wel gevaar bij, want we werden doorlopend 
beschoten door de Tommies. Als er alarm was, zochten 
we altijd dekking in een bos en dan gingen Jan en ik even 
slapen. Onwijs natuurlijk - ze hadden ons wel dood 
kunnen gooien. Maar ach, daar denk je niet over na. Je 
bent achttien en dan kijk je daar anders tegenaan. Ten 
slotte hebben de Tommies de dijken kapot gegooid en 
toen kwam ons schip droog te liggen. Een half jaar voor 
het einde van de oorlog ben ik naar huis gekomen. Maar 
ik mocht niet bij Jantje slapen, hoor!” 
Jantje lacht gul om haar man: “Natuurlijk niet!” 
G.: “Het was toen zo dat de Duitsers iedereen, die ze te 
pakken konden krijgen, oppikten. Ik heb toen nog voor de 
Organisation TODT in het Noordlaarder bos gewerkt. Ik 
moest wel uitkijken voor een dikke NSB-er, die in die tijd 
in Noordlaren woonde. Hij zag me wel lopen, maar hij 
heeft er nooit werk van gemaakt. Zo zijn wij die oorlog 
doorgekomen.” 
 
Na de oorlog kwam Gerrit Ottens al gauw bij de 
Provinciale Waterleiding. Eerst als metselaar, daarna als 
tuinman. Hartstikke mooi leven, vond hij. Dat veranderde 
toen hij negenenveertig was. 
G.: “Ik kreeg het heel erg in mijn rug. „Ottens,‟ zei mijn 
baas, „jij moest maar even voor de keuring.‟ Ik zei: „Dat is 
goed. Maar denk erom, ik wil niet afgekeurd worden!‟ 
Een week of zes later kreeg ik bericht: Afgekeurd voor 
tachtig procent! 
Nou, dat was niet te best. 
Gelukkig mocht ik voor twintig procent bij de Waterleiding 
blijven werken, nu voor het laboratorium. Ik hield mijn 
volle loon. Daar konden Jantje en ik wel van leven. Het is 
mijn mooiste tijd geweest. Met de auto overal heen om 
watermonsters op te halen, de hele provincie door! Maar 
Jantje, nou vertel ik aldoor. Jij moet ook wat vertellen.” 
J.: “Ik heb nooit gewerkt.” 
 
 

„Een man met een dik bos zwart haar‟ en „een schat 
van een vrouw‟. Dat gaat vanzelf samen. 
Op 7 juni 1946 zijn Jantje en Gerrit getrouwd. Ik vraag of 
dat werd gevierd met een groot feest? 
J.: “O ja, een geweldig mooi feest, in de schuur van onze 
boerderij. Ik weet nog dat we aan het zingen waren en dat 
de dominee binnen kwam. Opeens was alles stil! Ik geloof 
dat het dominee ten Have was, Gerrit hè? Dát was een 
gekke vent. Als we van catechisatie kwamen, reed hij ons 
soms met de benen over het stuur voorbij.” 
Vond u het leuk om met Gerrit te trouwen? 
G.: “Zeg daar nou maar niks op, Jantje!” 
Jantje kijkt haar man onverstoorbaar maar vriendelijk aan: 
“Ja, hij was een leuke jongen. Een dikke bos zwart haar, 
van dat golvende.” 
Mooie ogen? 
J.: “Nou - daar heb ik nooit zo naar gekeken. Ja, wel naar 
gekeken, maar nooit zo over nagedacht.” 
G., voor de eerste keer wat verlegen: “Vertel daar nou 
maar niet te veel over.” 
Vond ú het leuk om met Jantje te trouwen? 
Daar hoeft Gerrit niet over na te denken: “Ik vond haar een 
schat van een vrouw, net als haar moeder. En als ze zo 
lief is, dan gaat het vanzelf zo‟n beetje hè.” 
J.: “Anders was je toch ook nooit zo lang bij elkaar 
geweest?” 
G. “Na ons trouwen woonden we eerst een jaar bij Jantjes 
ouders in. Daarna hebben we twaalf jaar gewoond op de 
plek, tegenover waar nou Mark Wieland zijn bouwbedrijf 
heeft. Vertel jij dat maar Jantje.” 
J.: “Het was een café dat in tweeën was gedeeld. Wij 
hadden de cafézaal. Daar achter was een gang waar ik 
kookte.” 
G.: “We hebben het die eerste tijd van ons trouwen heel 
arm gehad. Onze eerste jongen is, bewust, pas vijf jaar na 
ons trouwen geboren. Ja, bewust. De tweede zoon kwam 
ook pas vijf jaar na de eerste. Je kon ‟t gewoon niet 
betalen.” 
J.: “Het was voor iedereen zo. Later ging iedereen omhoog 
in salaris.” 
G.: “En toen hebben we van Albert Timmer dat huis aan 
de Middenstraat nummer 7 gekocht. Daar hebben we met 
z‟n beiden tweeënvijftig jaar gewoond.” 
J.: “En nou is ‟t, geloof ik, weer verkocht.” 
Hebben jullie altijd met plezier in Noordlaren gewoond? 
G.: “Een prachtig dorp. Maar na verloop van jaren is er wel 
veel veranderd. Vroeger waren het allemaal boertjes, met 
vier of vijf koeien. Nu is er geen boertje meer over, het zijn 
allemaal chirurgen en dat soort.” 
J.: “Het was in die tijd veel gemoedelijker. Je kende 
iedereen. We hebben een druk leven gehad, we zaten 
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allebei midden in het verenigingsleven. Plattelandsvrouwen, 
oudercommissie van de school, handbalvereniging, 
operette. Vonden we mooi. Nu kennen we niemand meer in 
Noordlaren.” 
G.: “Wij waren ook wel de oudsten zo‟n beetje, die daar nu 
zijn weggegaan, Jantje. Er zijn er maar weinig over van 
onze leeftijd. Veel mensen hebben tegen mij gezegd: „Geert 
Ottens! Doe bist „n echte Noordlaorder, da‟s dóe nou hier 
weg gaist, naor Zuudlaor‟n!‟ 
Maar die mensen weten de achtergrond niet van waarom je 
weggaat.” 
J., heel zacht: “Nee.” 
G.: “We hebben het hier best. Maar als wij goed gezond 
waren geweest, hadden we dit niet gedaan. Maar hier 
konden we deze flat krijgen voor ons beiden.” 
J.: “Hier konden we met z‟n beiden naar toe.” 
G.: “We zijn net mooi op tijd. We willen mekaar niet loslaten 
na vijfenzestig jaar.” 
J., luider nu: “Nee!” 
G.: “Zo zit dat in mekaar. Wij zijn de afgelopen jaren niet 
ongeschonden door gekomen, wat ziektes aan gaat.” 
Vertel wat er gebeurd is?  
Gerrit vindt de vraag te makkelijk gesteld: “Vertel - wat er 
gebeurd is?! Jantje heeft, toen ze tachtig was, haar enkel 
gebroken!” 
 J.: “Ik ben van de trap gevallen en gek terecht gekomen.” 
G. : “De voet lag er helemaal naast. De chirurg wist niet of 
ze ooit weer zou kunnen lopen.” 
J. : “Maar het is gelukt. Alleen, nu moet ik deze hoge 
schoenen aan en loop ik achter een rollator. Nu kan ik niet 
veel meer zelf doen.” 
G.: “Vanaf die tijd zijn we begonnen te donderen. Na vijf 
jaar kreeg ik last van de darmen. Daar was ik lang niet 
rustig over. Ik heb veertien dagen voor onderzoek in het 
ziekenhuis gelegen. Ten slotte vertelde de dokter me dat 
het geen kanker was, het waren poliepen. Daar werd ik 
meteen een stuk beter van! En een jaar geleden moest ik 
geopereerd worden aan de heup, net als Lukas 
Hoenderken. Na een week liep ik al weer over de gang, hoe 
kan ‟t hè? Maar na twee jaar ging het toch niet meer. En zo 
zijn we hier terecht gekomen.” 
Gerrit kijkt Jantje aan. Zegt dan: “Dit is ons verhaal.” 
Ze lachen naar elkaar. 
 
Over deze tijd 
Gerrit en Jantje waren jong in een armoedige tijd. 
Maar de vraag: Was u graag in deze tijd jong geweest? 
beantwoordt Gerrit met een kort en krachtig: “Nee!” 
Waarom niet? 
G.: “Nou ja, je kunt het niet vergelijken hè? Als ik nu jong 

was, zou ik mee doen natuurlijk. Maar nee, ik heb er 
geen spijt van dat ik in die tijd jong was. 
De jongeren van nu hoeven niet te leven naar onze tijd, 
die was ook niet zo goed. Maar alles heeft nu zo‟n 
ópgang genomen, het kán allemaal maar. Pap en mam 
zijn allebei aan het werk, want de hypotheek moet 
betaald worden. De kinderen worden opgevoed door 
opa en oma of ze komen in een crèche terecht. En daar 
ben ik het niet helemaal mee eens.‟t Is allemaal wel 
goed, daar gaat het niet om. Maar wij hebben dan toch 
een heel ander leven gehad. Jantje heeft nooit bij een 
ander gewerkt. Als de kinderen thuis kwamen uit school, 
zat mam met een kop chocola of „zuks wat‟. Nou, kijk 
vandaag de dag nou eens!” 
En u. Had u in deze tijd jong willen zijn?  
Jantje schrikt bijna van het idee: “Nee! Och god, nee. „t 
Is allemaal zo anders!” 
Gerrit en Jantje zijn het, na vijfenzestig jaar, nog steeds 
volledig met elkaar eens. 
Hebben jullie wel eens ruzie gehad? 
G.: “Ruzie? Nee. Nee, ruzie hebben wij nooit gehad.” 
J.: “Geen ruzie. Wel es woorden.” 
Vraag aan Jantje:Als u door had kunnen leren, wat had 
u dan willen worden? 
J.: “Daar heb ik nooit over geprakkiseerd.” 
G.: “Daar heeft Jantje nooit over geprakkiseerd. Zij hád 
verder gekund - laten we het zo maar zeggen. Ze kon 
heel goed leren en als zij toen de kans en een paar 
centen had gehad, dan had zij door moeten leren.” 
Wat had u zelf willen worden? 
G.: “Metselaar. Ja, in eerste instantie toch metselaar. Ik 
heb dat oude huisje van ons aan de Middenstraat zelf 
verbouwd en daar kan ik een hele middag over praten.” 
Jullie lijken zulke tevreden mensen.  
G.: “Zo kun je ‟t rustig stellen. Als ik straks de oogjes 
dicht doe, dan ben ik geen treurige dode.” 
J.: “Maar het is twaalf uur, we moeten nu naar de 
eetzaal.” 
 
Gerrit Ottens neemt mijn hand om afscheid te nemen en 
zegt een beetje plechtig: “Ettie Huizing uit Noordlaren. 
Het ga je goed.” 
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Door Carolyn Gaarenstroom  
 
Dank je Mart, voor het doorgeven van de pen. Na het lezen van 

jouw leuke verhaal ben ik maar meteen in die pen geklommen en 

ik begrijp dat het de bedoeling is dat ik iets over mijzelf vertel. 

Sinds december 1990 woon ik met heel veel plezier aan de rand 

van het prachtige dorp Noordlaren met mijn man Hein. Onze 

kinderen Sophie (24), Erik (23) en Victor (20) hebben inmiddels het 

ouderlijk huis verlaten. Ook zij hebben met veel plezier hier 

gewoond, ondanks het feit dat ze wel eens gemopperd hebben dat 

ze zo ver moesten fietsen naar school, hockeyclub en het 

uitgaansleven in de stad.  

Ik ben in Engeland geboren (Engelse moeder) en heb het grootste 

gedeelte van mijn jeugd in Apeldoorn gewoond, alwaar mijn passie 

voor de paardensport begonnen is. Via een vriend uit Groningen, 

die in Apeldoorn in militaire dienst was  ben ik naar het Noorden 

gekomen en heb toen mijn man Hein ontmoet in het 

“paardencircuit” Jarenlang waren wij te vinden op het concours 

hippique te Zuidlaren dat destijds 10 dagen duurde. Wij hebben 

zelf deelgenomen aan de springwedstrijden en later werd Hein 

gevraagd in het Bestuur. In die tijd genoot ik van de route van 

Glimmen naar Zuidlaren. Het dorpje Noordlaren had mijn voorkeur 

en ik droomde ervan om er ooit te gaan wonen, lekker dicht bij het 

bos, en het meer.  

Na mijn schooltijd heb ik een jaar in Frankrijk gewoond in een 

gezin waar ik een aantal jonge paarden, die opgeleid werden voor 

de springsport, mocht verzorgen en rijden. Ik heb het daar heel erg 

naar mijn zin gehad en de mensen bij wie ik in huis woonde zijn 

hele goede vrienden van ons gebleven. Wij hebben toen de kans 

gekregen  om een 4-jarige merrie te kopen, waar ik jarenlang 

plezier van heb gehad. Ik heb met haar veel springwedstrijden, 

cross-countries en dressuurwedstrijden gereden door het hele 

land. Zij is 26 jaar geworden.  

Wij woonden toen in Glimmen en ik werkte als medisch 

secretaresse op het Academisch Ziekenhuis. Toen onze dochter 

werd geboren ben ik opgehouden met werken. Erik werd een jaar 

later geboren en in 1989 zjin wij   naar Spanje verhuisd.  Hein zou 

daar een fabriek bouwen voor Silenka. Wij hadden daar een 

heerlijk huiis naast de sinaasappelboomgaarden ongeveer 15 km. 

van de prachtige stad Valencia. Helaas, voor ons,  ging Silenka 

voor 100 procent over in Amerikaanse handen en het Spanje 

avontuur zat  er voor ons op.  

OPROEP  VAN DE JEUGD: 

 

Hallo,  
 
Wij van de jeugdsoos Noordlaren willen ten eerste 
alle mensen bedanken die ons een donatie van een 
mooi bedrag hebben gedaan en dus mede 
verantwoordelijk zijn voor alle leuke dingen die wij 
nu kunnen doen. 
 
Heel erg bedankt daar voor. 
 
Wij zijn erg hard bezig met de jeugdzolder weer op 
te knappen te vernieuwen en er leuke nieuwe 
dingen voor te kopen. 
Maar aangezien er best veel moet gebeuren vragen 
wij u dorpsgenoten van 
noordlaren om ons een 
beetje mee te helpen. 
 
Wij zijn opzoek naar: 
-spelletjes voor buiten 
en binnen!!  (die nog 
wel compleet zijn)  
-grote tv 
-tv meubel 
-leuke dvd's  
-disco lampen 
 
Ook zijn wij opzoek naar een beamer als iemand 
een goede tip heeft waar we die vandaan kunnen 
halen voor een mooie prijs horen wij dat graag. 
 
U kunt al uw spullen brengen naar: Steegakkers 16, 
9479PW  Noordlaren. Voor vragen of tips wat wij 
graag horen kunt u mailen naar: p-lien@live.nl 
 
Wij gaan er wat moois van maken en hopen dat het 
een groot succes wordt. 
 
Alvast erg bedankt voor uw medewerking, 
 
Groetjes het leukste jeugdsoos leidingteam: 
 
Borgert Vrieling, Ewoud Rozema, Niek Damkat, 
Luuk Hoenderken, Anna Bos, Paulien Fidder 
 

Lezerspen 
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 Wij zijn teruggekomen naar het Noorden, alwaar wij een 

huis zochten waar we ook de paarden konden houden. 

Op dat moment hadden we de keuze uit twee huizen, 

een verbouwde boerderij in Eelde en dit huis. De keus 

was snel gemaakt! Ons derde kind werd geboren. Wij 

hadden 2 paarden bij huis, 3 honden uit Spanje  en het 

was een hele drukke tijd. Vandaar dat we ons toen niet 

veel met het Noordlarense dorpsgebeuren hebben 

beziggehouden. Wel werden we gevraagd om een 

praalwagen te versieren voor de Zuidlaarderweg vanaf 

de Oorsprong tot de Vogelzangsteeg. Wij hebben toen 

de Saksenroute, die toen net nieuw was, uitgebeeld op 

de praalwagen. Bij Jelle in de schuur was het erg 

gezellig die dagen voor het Dorpsfeest en ook de dag 

zelf en het feest in de tent waren erg leuk. Zo leerden 

we ook wat meer Noordlarenaren kennen.    

 Van de Nieuwjaarsbijeenkomst met Thomasvaer en 

Pieternell genieten we enorm, een gezellig samenzijn 

met bewoners van Noordlaren. Ook zijn wij erg trots op 

onze maraton op natuurijs!  

En voor Oudejaarsavond vinden we de Lanteern toch 

wel de beste optie, alhoewel we daar niet altijd aan toe 

komen.  

Een rondje vijftig bunder met Mart te paard, wandelen in 

de Appelbergen naast de deur, schaatsen op het 

Zuidlaardermeer, luisteren naar de uilen, kijken naar de 

reeen,genieten van de natuur in alle jaargetijden,  wat 

wil een mens nog meer.  Graag geef ik  de lezerspen 

door aan Willem van Eck.  

 
                                                                                                                         

 
Voor al uw 
graafwerkzaamheden 
met  
mobiele en  
minikraan.  
 

Ook voor levering 
zand en grind. 
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EXPOSITIE DE HOEKSTEEN TE 

NOORDLAREN 

 
 
De Culturele Raad Haren organiseert op zondag 1 mei en 
12 juni 2011 van 14.00u tot 17.00u  een open expositie  
van schilderijen van Rens de Ruiter en “huisjes” van Ina 
Oosterhuis in de Hoeksteen, Lageweg 45 A  te 
Noordlaren. Op andere dagen tot 27 juni 2011 op 
afspraak: telnr. 0625222317 
 
Ina Roorda-Oosterhuis schildert al jaren. Naast het 
schilderen maakt ze graag objecten. Zomaar een object of 
een serie objecten bijvoorbeeld vanuit een bepaald 
thema. Dat kan van allerlei licht materiaal zijn, zoals 
papier, houtjes, veertjes, 
metalen of plastic 
dingetjes. Voor de 
expositie “Schuilen” werd 
ze zeer geïnspireerd en 
getroffen door de inhoud 
van het boekje “Shack 
chic” (van de NOVIB). 
De vitaliteit van Zuid-
Afrika‟s Shack-
Landschap. Bouwen met 
“wat voor handen is”. 
Bouwvallige schuurtjes, 
gekke verlaten huisjes, 
hutjes ergens in het landschap vallen me op. In de cursus 
vrije grafiek ontdekte ze dat ze mooi materiaal maakte en 
dat een grafisch beeld maken eigenlijk ook bouwen is. 
Laagje voor laagje tot een beeld komen. Bouwen en 
versieren met “wat voor handen is”. Niks meer en niks 
minder. 

 

Rens de Ruiter- Boer 13 augustus 1924 is op haar 86 ste 
jaar nog zeer actief: schildert en geeft al 6 jaar 
schilderlessen aan 6 dames. 
Rens schildert mensen in actie, portretten liefst met 
éxotische uitdrukkingen(!). Verder landschappen waarbij 
de luchten belangrijk zijn. Rens heeft daarnaast 12 
schilderijen van de stad Groningen geschilderd, waarvan 
8 in 360 graden. Rens is 40 jaar stadsgids 
geweestdaarom legt zij dit graag vast in schilderijen. In juli 
en augustus exposeert Rens in galerie Aktua Groningen. 

ONDERDUIKADRES GEZOCHT ! 

<geertbottinga@hetnet.nl>:    
Ik ben in de oorlog eind 1944 tot de bevrijding in 
noordlaren bij een familie onder gebracht geweest.Ik ben 
daar ook nog op school geweest.Ik zou het leuk vinden om 
daar nog wat van te weten te komen. 

Aan: Geert Bottinga 
Onderwerp: Re: oorlog:   
Beste heer Bottinga,   
Als u wilt kunnen we een 
oproep plaatsen in de 
dorpskrant of op de website 
van Noordlaren. Zou u dit op 
prijs stellen?  Zo ja, weet u de 
naam van de familie nog waar 
u ondergebracht bent? Hebt u 
nog andere herinneringen? 
Vriendelijke groet,  
Maartje Peters  
Vereniging Dorpsbelangen 
Noordlaren 
 
<geertbottinga@hetnet.nl>:    
Hallo  Maartje Peters.  Erg leuk 
dat jullie dit willen oppakken 
Het is niet alleen voor mij.We 
zijn toen met een vrachtwagen 
uit loosduinen (Den Haag) met 

ongeveer 15 kinderen naar Noordlaren gebracht.Ik geloof 
dat het van de kerk uitging.Ik ben nieuwsgierig of er nog 
iets van terug te vinden is.In bijvoorbeeld gemeentearchief 
of schoolarchief. De familie waar ik ben ondergebracht 
heette geloof ik Vervat maar daar kan ik niets van terug 
vinden.De vader was machinist op een melkfabriek en de 
zoon werkte bij de bakker er waren ook 2 dochters jantje 
en wijtske. Het huis stond naast het huis van de 
hoofdonderwijzer en op de hoek woonde de 
veldwachter.Er zijn nu misschien nog mensen die hier nog 
iets van weten ook van de andere kinderen.Wij mijn vrouw 
en ik wonen al 10 jaar tamelijk in de buurt (Borger) Ik vind 
het prima als je het op de webside of in de dorpskrant zet.    

Groeten Geert Bottinga 
Reageren kan via het e-mail adres Hr Bottinga, of via deze 
krant.  

JG Veldman fourages 

  NOORDLAREN 
 

Levering van:    

Hooi, stro, & strooisels ± 25 kg. 

Hemparade,  koolzaadstro,  

Paardenbrok.  
 

Tel: 050 409 37 44   of   
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TIJD VAN KOMEN  

EN TIJD VAN GAAN 

 
Regelmatig kunnen we in Noordlaren nieuwe bewoners 
begroeten. Regelmatig ook verlaten mensen het dorp. In 
de rubriek Tijd van komen en tijd van gaan beantwoorden 
ze op verzoek van de redactie (Nyckle Swierstra) een 
aantal vragen. Deze keer een bijzondere aflevering met 
Andrea Horneman en Jeanette Elzinga, de komende en 
gaande vrouw als beheerder van de Hoeksteen. 
 
 

 

KOMEN …… 
 
Wil je jezelf even voorstellen (familie, hobby, 
huisdieren e.d.)? 
Mijn naam is Andrea Horneman. Ik ben 43 jaar en heb 2 
dochters. Amira is16 jaar; ze doet dit jaar examen. Yosra 
is 12 jaar en gaat dit jaar naar het voortgezet onderwijs. 
Wij hebben een hond (Jack Russel) Bobo genaamd en 
een lapjes poes Miesje. We zijn sinds vorig jaar verhuisd 
van Leens naar Groningen. Mijn hobby's zi 
jn wandelen met de hond, en een goed boek lezen. Ik vind 
vele soorten muziek leuk en heb verder veel interesses. 

 
Wat deed je hiervoor voor werk? 
Hiervoor heb ik een paar jaar bij het 
UWVWerkbedrijf (voormalig CWI) gewerkt als klant en 
helpdesk medewerker. Daarvoor ben ik een tijd werkzaam 
geweest in de  Uitvaartbranche. En in de vroegere jaren 
veel gewerkt in de horeca. 
 
Wat heb je met Noordlaren of de Noordlaarders? 
Wat ik met de Noordlaarders heb is nog iets te veel 
gezegd want ik ben nog maar in de fase van ze te leren 
kennen. Dat gaat overigens volgens mij hartstikke goed en 
dat maakt het alleen maar leuk. Mijn moeder is getrouwd 
met een van oorsprong geboren Noordlaarder dus wat dat 
betreft ben ik natuurlijk wel bekend met het dorp. 
 
Wat zou je aan de inrichting van De Hoeksteen willen 
veranderen? 
Ik zou op dit moment niet zoveel willen veranderen aan De 
Hoeksteen, misschien wat toevoegen. 
 
Wie zou je graag nog eens in het dorpshuis willen 
ontvangen? 
Dat is een lastige vraag, want iedereen is natuurlijk van 
harte welkom! Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als we 
de Koningin en haar gevolg eens op bezoek krijgen. 
 
Wat kan beslist niet door de beugel? 
Wat absoluut niet door de beugel kan is misbruik maken 
van de gastvrijheid van De Hoeksteen in zijn geheel en ik 
denk dat daar alles mee gezegd is. 
 
Is er verder nog iets dat je kwijt wil? 
Ik ben heel blij met mijn functie als beheerder van De 
Hoeksteen. Ik hoop nog vele jaren leuke activiteiten met 
de Noordlaarders te kunnen beleven.   
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GAAN ….. 
 
Wil je jezelf even voorstellen (familie, hobby, huisdieren 
e.d.)? 
Mijn familie bestaat uit mezelf, Jeanette Elzinga, mijn man 
Chris, dochter Claudia, kleindochter Anne. Als huisdier 
hebben we een kat. 
 
Wat heb je met Noordlaren of de Noordlaarders? 
Gedurende de ruim 12,5 jaar dat ik als beheerder van de 
Hoeksteen werkte, heb ik een sterke band met de 
Noordlaarders opgebouwd. 
 
Wat was de meest gedenkwaardige gebeurtenis in die 
periode? 
Daar heb ik 1-2-3 geen antwoord op. 
 
Wat is het meest in het oog springende verschil tussen 
Noordlaarders en Midlaarders? 

Om eerlijk te zijn: ik heb meer met Noordlaarders dan met 
Midlaarders. In Noordlaren ken ik veel meer mensen. 
 
Wat ga je nu doen met je (vrije) tijd? 
Met geld dat ik bij mijn afscheid gekregen heb, heb ik 
een fiets gekocht. Ik ben van plan meer te gaan fietsen 
hier in de omgeving. 
 
Is er verder nog iets dat je kwijt wilt? 
Dat ik het heel prettig  ervarenheb om in de Hoeksteen 
gewerkt te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Schilderwerken 
Wandafwerking 

Isolerende beglazing 
Ook voor  

advies 
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SPEERPUNTEN VOOR 

NATUURGEBIED BIJ 

NOORDLAREN/MIDLAREN 

 

Door Natuurplatform Drentsche Aa 
 
Autoluwer, verbeteren waterpeil en zorgvuldig 
bermbeheer 
Het Natuurplatform Drentsche Aa heeft onlangs een 
visiedocument opgesteld voor het gebied Van Duinweg 
tot Beekdal. Dit gebied omvat het Noordlaarderbos, de 
Vijftig Bunder, het Wildeveen en de madelanden langs de 
Drentsche Aa. Half april is het visiedocument met 
omwonenden besproken. Vervolgens is een fietsexcursie 
met de betrokken instanties door het gebied gemaakt. 
Tijdens de excursie heeft het Natuurplatform hen laten 
zien wat omwonenden belangrijk vinden. Aanwezig 
waren vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, gemeente Tynaarlo, Nationaal 
Landschap, Waterschap en particuliere 
terreinbeheerders. Met het Recreatieschap Drenthe en 
Dorpsbelangen Midlaren vonden separaat besprekingen 
plaats. Dit laatste moet nog gebeuren met de gemeente 
Haren en Dorpsbelangen Noordlaren.  
Op basis van de voorlichtingsavond en fietsexcursie heeft 
het Natuurplatform een aantal speerpunten vastgesteld. 
Deze zijn: Maatregelen om gebied autoluwer te 
maken, verbeteren van het waterpeil en een 
zorgvuldig bermbeheer.  
 

Draagvlak 
Tijdens de voorlichtingsavond bleek er bij de aanwezige 
omwonenden een breed draagvlak te zijn voor de 
hiervoorgenoemde speerpunten. Binnenkort zal het 
Natuurplatform dit nog verder gaan checken bij de 
omwonenden die niet aanwezig konden zijn. Ook de 
instanties gaven tijdens de fietsexcursie aan, de naar 
voren gebrachte wensen reëel te vinden. Daaruit 
concludeert het Natuurplatform dat de speerpunten breed 
worden gedragen. De volgende stap zal dan ook zijn om te 
trachten deze speerpunten samen met de direct berokken 
partijen te realiseren. 
 
Autoluwer 
Minder gemotoriseerd verkeer zal het recreëren door 
fietsers, wandelaars en ruiters en het wonen in het gebied 
veraangenamen. Dit geldt ook voor het tegengaan van 
willekeurig parkeren. Maatregelen die het Natuurplatform 
voor ogen heeft zijn: Parkeren aan de randen van het 
gebied; een 30 km zone binnen het gebied; het weren 
van gemotoriseerd verkeer op een aantal wegen (met 
uitzondering van bestemmingsverkeer); vee vrij laten 
oversteken over een deel van de Westertseweg en het 
plaatsen van enkele informatiepanelen over de 
bijzonderheden van het gebied. 
 
Verbeteren waterpeil en een zorgvuldig bermbeheer 
De droogte van Noordlaarderbos en Vijftig Bunder wordt 
door alle partijen (omwonenden en instanties) als 
zorgwekkend ervaren. Daarom is het van belang dat het 
water beter vast wordt gehouden op de hogere delen 
van de Hondsrug. Een hoger waterpeil is een belangrijke 
factor voor de diversiteit aan plantengroei, insecten en 
vogels. Deze diversiteit wordt ook bevorderd door  een 
zorgvuldig bermbeheer en onderhoud van sloten. Het 
Natuurplatform pleit ervoor dat dit onderhoud wordt 
uitgevoerd volgens de normen van de Flora- en 
faunawet. 
 

Meer informatie.  

Wilt u meer informatie? Surf dan naar www.natuurplatform

-drentsche-aa.nl en klik op Project Duinweg-Beekdal  

 
 

http://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl
http://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl


Cooper|Feldman 

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  

 

VERENIGING DORPSBELANGEN 

ZOEKT NIEUWE SECRETARIS 

  
Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren is op 
zoek naar een nieuwe enthousiaste secretaris.  
 
De huidige secretaris, Annemarie van 
Herwerden, zal het bestuur verlaten aangezien 
zij verhuist naar Haren. 
 
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen 
behartigt de belangen van de inwoners naar 
instanties, waaronder het College van 
Burgermeester en Wethouders van de 
gemeente Haren. Onder Vereniging 
Dorpsbelangen Noordlaren valt tevens de 
redactie van de dorpskrant Noordlaarder 
Nieuws en het beheer van de website 
Noordlaren.eu. 
 
Het bestuur komt acht tot tien keer per jaar 
samen. Daarnaast is er overleg met andere 
besturen, politieke partijen en instanties. 
 
Geinteresseerden kunnen contact opnemen 
met Annemarie van Herwerden via 050-
4094161 of mailen naar info@noordlaren.eu. 
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

 

        
Steegakkers 6      
Tel 050 4090045  
9479 PW Noordlaren   
mobiel  06 51606781 

 

mailto:info@noordlaren.eu
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Noordlaren, 9 mei 2011 

 

VERLEDEN NOORDLAARDERBOS 

VERDER ONTRAFELD: VERSLAG 

BIJEENKOMST 

 

De eerste fase van het onderzoek van het Noordlaarderbos 
naar aardkundige en cultuurhistorische sporen is afgerond. 
Over de stand van zaken hebben Natuurmonumenten en 
de Provincie Groningen, de initiatiefnemers van dit 
onderzoeksproject, onlangs een bijeenkomst 
georganiseerd. Zo‟n kleine 30 mensen waren gekomen. 
Over de 
wetenswaardigheden 
die aan de orde 
kwamen hierbij een 
kort verslag.  
 
Karrensporen en 
grafheuvels 
In het 
onderzoeksproject 
participeren bewoners 
uit de omgeving. 
Henny Groenendijk, 
archeoloog Provincie 
Groningen, licht toe 
hoe bewonersteams 
sporen in 
Noordlaarderbos  in 
kaart brengen. Zij 
brengen de hoogten en 
laagten „op het oog‟ in 
kaart en proberen een 
beeld te krijgen van de 
samenhang. De reden 
om dit handmatig te 
doen is omdat 
metingen via de satelliet niet kunnen doordringen in een 
bos. Veel sporen blijken een NZ-richting te hebben. Het 
vermoeden bestaat dat daar karrensporen hebben gelopen. 
In de natte seizoenen werd vroeger gereden op 
zandhoogtes. Verder blijft het verwonderlijk waarom er wel 
grafheuvels zijn in de Vijftig Bunder en geen enkele in het 
Noordlaarderbos. Het is toch vreemd dat ze bij de 
provinciegrens ophouden. 
 
Bevindingen van bewonersteams 
Het Noordlaarderbos is in vier gebieden verdeeld. Twee 
van de vier bewonersteams hebben bijzonderheden in kaart 
gebracht. Over het gebied ten zuiden van het ruiterpad 
vertelt Ingrid Schenk hoe verrast hun team was over de 
hoogteverschillen in het zuidelijke en oostelijke deel van het 
hun toegewezen gebied. Het oostelijk deel lijkt een soort 
hoog plateau te zijn met daarin laagten. Opmerkelijk 
vonden ze hoe de laagten liepen. Die geven de indruk te 
meanderen zoals water dat doet. Ze gaan alle kanten op, 
dus niet één richting. Wat ook opvalt zijn de hoge bulten 
aan beide kanten van de Duinweg. Het middendeel, dat ligt 
in het verlengde van het Heilig Bergje, heeft een heel 
andere structuur. Er is minder verschil in hoogten en 
laagten en het reliëf loopt in NZ-richting. Verder heeft het 
team nog een oude waterput ontdekt. Vroeger schijnt 

daarbij nog een huisje gestaan te hebben. 
Over het noordelijk deel van het Noordlaarderbos vertelt 
Pim Timmer dat hun team de greppels (rabatten) hebben 
gevolgd om de hoogten en laagten in kaart te brengen. Ze 
zijn begonnen bij de Westert bij het weiland. Op de hogere 
delen kwamen ze een spoor tegen dat dwars door de 
greppels heen liep. Op basis van een kaart uit de Tweede 
Wereldoorlog konden ze het tracé van een tankgracht 
herleiden. Wat verder opviel was dat er afwisselend wallen 
en sporen zijn die een bepaalde afstand hebben. Sommige 
sporen zijn breder en andere weer smaller. De sporen in de 
zuidelijke richting lopen in NZ-richting naar het Heilig 
Bergje. Wat opviel was dat ze in noordelijke richting met 
een scherpe bocht naar het NO afbuigen naar de 
Pollseweg. 

Lasermetingen 
In een klein stukje van 
het noordelijke deel 
van het 
Noordlaarderbos zijn 
metingen verricht met 
laserapparatuur. 
Volgens Johan 
Feikens van het 
Onderzoeksbureau 
MUG lukt het niet om 
het reliëf met nieuwe 
technieken, zoals 
GPS, goed te meten. 
Dit komt omdat je voor 
dergelijke metingen 
zicht moet hebben op 
een horizontaal vlak. 
En bomen verhinderen 
dit. Er is met 
laserapparatuur een 
oppervlakte van 70 x 
50 meter gemeten. 
Van de gegevens is 
een „plaatje‟ gemaakt, 
waarop de hoogten en 
laagten in kleuren zijn 

aangegeven. Je kunt zien dat de laagte ongeveer 8 m 
breed is. Dit kan een karrenpad geweest zijn. In de 
kadastrale kaart van 1832, waarop oude paden te zien zijn, 
is dit plaatje „geplakt‟. Johan laat zien dat de krommende 
vormen van de hoogten en laagten van de kadastrale kaart 
en het „plaatje‟ precies op elkaar aansluiten. 
 

Tankgrachten 
John Klip toont een kaart waarop te zien is hoe de 
tankgrachten in het noordelijk deel van het Noordlaarderbos 
en in de Vijftig Bunder hebben gelopen. Deze maakten deel 
uit van een Duitse verdedigingslinie. Veel tankgrachten en 
loopgraven zijn na de oorlog dichtgegooid. In 
natuurgebieden is er zo hier en daar nog wat van te zien. 
Zo zijn langs de Westertseweg in het Noordlaarderbos en in 
de Vijftig Bunder nog delen van tankgrachten zichtbaar. 
Ook is nog te herleiden dat er tegenover het 
boswachtershuis aan de Pollseweg een schuttersput moet 
zijn geweest. Verder vertelt John veel wetenswaardigheden 
over de oorlog, zoals overvliegende vliegtuigen van de 
geallieerden die Hannover en Bremen bombardeerden en 
de rol van het vliegveld Eelde (Fliegerhorst). 
 
 

metingen met laserapparatuur in het Noordlaarderbos  



Vervolg project 
Op 15 maart, het begin van het broedseizoen, stopten de 
metingen. De tweede fase van het verkennen en meten 
begint weer in oktober als het blad van de bomen is. Henny 
Groenendijk geeft aan dat ondertussen het nodige 
zoekwerk in archieven doorgaat. Duidelijk dat in het 
Groninger archief nauwelijks gegevens over het 
Noordlaarderbos te vinden zijn. Daarom zullen vooral oude 
kaarten en familiearchieven belangrijkste bronnen zijn om 
aan gegevens te komen. Henny vraagt aanwezigen maar 
ook aan u als lezer, dat als u bronnen heeft, deze 
beschikbaar te stellen. Ze zijn zeer welkom. Dit geldt ook 
als u mee wilt werken aan het onderzoek. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Jacob de Bruin van 
Natuurmomenten: telefoon 06-52525653 of e-mail: 
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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 seizoensplaatsen 

 
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 

 

 

SPORTIEF NOORDLAREN ? 

 

Haren, 11 mei 2011 
  
20.000 lopers toegestaan bij 4 Mijl van Groningen 
  
Aan de 25

e
 editie van de 4 Mijl van Groningen op 9 

oktober 2011 mogen 20.000 lopers deelnemen. Dit 
hebben de gemeente Groningen en Haren besloten. De 
gemeente Haren verleent voor dit mooie 
sportevenement, waarvan de start in Haren plaatsvindt, 
in totaal € 4000 aan subsidie. Naast dit bedrag, vindt er 
door de gemeente een indirecte bijdrage plaats door het 
beschikbaar stellen van een groot aantal medewerkers 
van de gemeente die het evenement mede in goede 
banen leiden. 
  
Wethouder Theo Sieling: “Daarmee brengen wij als 
gemeente onze waardering tot uiting aan de organisatie van 
de 4 Mijl van Groningen. De gemeente is erg blij met een 
dergelijk groot sportevenement binnen de 
gemeentegrenzen.” 
  
In het kader van de jubileumeditie van de 4 Mijl vinden er 
diverse festiviteiten plaats in het centrum van Haren en 
Groningen. Er zijn ondermeer plannen voor een alternatieve 
4 mijl: een ludieke loop voor onder andere rolstoelers, 
wandelaars, Nordic Walkers, skeelers en fietsers. 
  
Theo Sieling: “Mocht dit doorgaan, dan is het gemeentehuis 
van Haren open om de deelnemers te ontvangen met koffie, 
thee, limonade en koek. De gemeente Haren heeft alle 
basisscholen in de gemeente opgeroepen deel te nemen 
aan de scholenloop. Per deelnemend kind stelt de 
gemeente in 2011 een bijdrage ter beschikking van € 1,50. 
Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de prioriteit jeugd 
binnen het sportbeleid van Haren.” 
  
Na de 4 Mijl van Groningen 2011 wordt gekeken hoe veilig 
het loopevenement is verlopen en wordt ook bekeken of in 
de jaren na 2011 20.000 lopers kunnen deelnemen. 

mailto:info@buitengoed-achterdehoven.nl
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NOTULEN ALGEMENE 

LEDENVERGADERING D.D. 19 

APRIL  2011 

 
Aanwezig: Martinus Tuik, Peter Betram, Maartje Peters, 
Martie Bossewinkel en Annemarie van Herwerden (notulen)  
en leden conform de presentielijst 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De opkomst 
is wederom minder dan voorgaand jaar 
 
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 april 2010 
Vraag of er al wat bekend is over de kruising 
Vogelzangsteeg/Zuidlaarderweg? Er is  nog niet bekend. 
Vereniging Dorpsbelangen kaart het elk jaar aan in het 
overleg met B&W. Het wordt aangepakt, maar de termijn 
waarop is niet bekend.  
Verder geen vragen of opmerkingen. Notulen worden 
goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
Jaarverslag secretaris 
De voorzitter licht het jaarverslag toe.  
Er zijn enkele actuele ontwikkelingen die nog niet in het 
jaarverslag zijn opgenomen.  
- Vereniging Dorpsbelangen heeft Qui Vive op bezoek 
gehad. Deze organisatie wil een dienstencentrum  in 
bestaande gebouwen voor profit en non-profit organisaties 
opzetten waar deze dan naast elkaar kunnen werken. Het 
doel is het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp. 
Deze organisatie heeft al op meerdere plaatsen wat 
opgezet, en werkt op aangeven van de provincie. Qui Vive 
vraagt of Dorpsbelangen input wil geven door gegevens aan 
te leveren, zij onderzoeken dan de mogelijkheden. 
Vereniging Dorpsbelangen is in de verkennende fase.  
- Grontmij heeft plannen met betrekking tot de 
regenwaterafvoer in ons dorps en wil graag om tafel met de 
omwonenden.  Willem Bazuin wil graag aanschuiven.  
 
Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester, Martie Bossewinkel, licht het verslag 
toe. 
- Alle adverteerders hebben betaald. Er wordt gevraagd 
waarom de post Advertenties 2010 op 0,00 staat.  
Penningmeester licht toe: alle inkomsten zijn pas binnen in 
2011. 
- Het bestuur van Dorpsbelangen gaat persoonlijk bij de niet 
betalende leden van dorpsbelangen langs de deur om 
contributie te innen. 
Er wordt gevraagd of dit altijd dezelfde mensen zijn. Bestuur 
zegt dit niet na te kunnen gaan omdat pas sinds 2 jaar 
nauwkeurig wordt bijgehouden. Tip van de  kascommissie is 
om via een automatische incasso het geld te gaan innen. 
Bestuur neemt het in overweging.   
- Een andere opmerking van de kascommissie is of we niet 
dubbel betalen voor het lidmaatschap Vereniging Groninger 
Dorpen, omdat dorpshuis 'De Hoeksteen' dit mogelijk ook al 
betaald. Wordt uitgezocht. 
- Vereniging Dorpsbelangen gaat bij mensen die de 
dorpskrant opgestuurd krijgen de portokosten in rekening 
brengen. 
- Adverteerders hoefden voorheen geen contributie te 
betalen. Vereniging Dorpsbelangen wil deze korting er af 

halen.  
- Verslag kascommissie. De boekhouding wordt 
gecontroleerd door mevrouw Bronkhorst en mevrouw 
Ferwerda. Mevrouw Bronkhorst geeft aan dat de 
boekhouding er keurig uitziet, veel werk. Probeer het 
eenvoudig te houden. De kascommissie komt met het 
advies decharge te verlenen aan de penningmeester. 
- Verkiezin g nieuwe kascommissie. Mevrouw Bronkhorst en 
mevrouw Ferwerda zitten allebei voor het eerste jaar in de 
kascommissie en  willen dat nog wel een jaar blijven. 
 
Verkiezing nieuw bestuurslid 
Wim van Hulst heeft aangegeven wel in bestuur 
Dorpsbelangen te willen, wil geen secretaris worden.  
Annemarie van Herwerden neemt afscheid. 
 
Stichting festiviteiten 
Willem Bazuin: paasvuur, bloemenactie, Bezig met een 
meerkamp, kerstbomenactie aan het eind van dit jaar. 
Volgend jaar bezig met grote dorpsfeest in 2013. 
Bestellingen kunnen ook wel via de website.  
Kascommissie heeft gecontroleerd, Harmi Hoenderken en 
Geert Eisses, de boekhouding is goed bevonden, decharge 
verlenen aan de penningmeester. Geert Eisses gaat uit de 
kascommissie, Ditmar Toxopeus treedt toe. 
 
IJsverening 
Willem Bazuin: marathon erg vroeg dit jaar. Toertochten in 
de kerstvakantie gehouden. Afgelopen weekend feest 
gehad van de toercommissie. Voor de vereniging veel geld 
binnengekomen en overgehouden. 
IJsvereninging heeft een nieuwe veegmachine gekocht, 
bevalt goed. 
Proberen een opslag bij de ijsbaan te krijgen, zodat alles in 
de buurt van de ijsbaan is.  Na de kerstvakantie geen 
activiteiten meer gehad door het weer. 
Medewerking van alle kanten, bv met de gemeente was 
zeer plezierig  
 
Siertuinvereniging 
Beatrice  v.d. Poll: siertuinvereniging is opgeheven. Steeds 
minder animo, wel 65 leden, maar ze kwamen niet opdagen 
 
Stichting Beheer Sportvelden 
Ditmar Toxopeus: alles wat vorig jaar in de notulen stond is 
gerealiseerd. Vodafone heeft een aanvraag gedaan voor 
een zendmast, beste plek achter bij de ijsbaan bij de 
begraafplaats. Gunstig voor SBS, rekening voor 3500, euro 
per jaar mogen ze schrijven.   
Zendmast van 26 meter wordt binnenkort aangelegd. Niet 
bekend wanneer het gaat gebeuren. 
Kinderopvang levert op dit moment niks op. Qui Vive gaat 
villa Kakelbont niet in de wielen rijden 
Baan moet een keer aangepakt worden, hier wil de 
gemeente wel in ondersteunen, voor de rest moet SBS alles 
zelf betalen. SBS draait op dit moment goed. 
Gebouw wordt regelmatig verhuurd. 
 
Dorpskrant 
Peter van Ek: komt een jubileumnummer omdat dit de  
200ste uitgave is. Altijd op zoek naar copy en mensen die 
leuke stukjes willen schrijven. 
 
Rondvraag 
Peter van Ek: bord neerzetten bij de school dat aangeeft 
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hoe hard je rijdt (zo‟n bord die het aantal kilometers 
aangeeft). Meenemen in overleg met B&W. 
Wil Bronkhorst: er was een boom geplant bij het haventje, 
was een tijdelijke plaats, wordt niks mee gedaan, staat er 
nog steeds. Meenemen in overleg met B&W. 
 
Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de 
vergadering om 21 uur. 
 
Na de pauze vertelt Hanneke Videler over haar boek 
„Eetbare Natuur“ . Na een interessante lezing over allerlei 
eetbare planten/dieren  bedanken we Hanneke Videler 
voor haar komst. 

 

Het fantastische succes van een grand le Petit dejeuner in ons dorpje Noordlaren 

Koninginnedag was dit jaar een zeer geslaagd evenement. Het weer was prachtig en de sfeer uitstekend. Traditiegetrouw 
begon de dag met het officiële moment van vlag hijsen en daarna ballonnen oplaten door de jeugd. Een zeer bijzondere 
springkussen stond naast het dorpscafé opgesteld voor de kinderen. Dit jaar werd er een nieuw evenement 
gepresenteerd, een “Grand le Petit dejeuner‟ dat zeer goed werd ontvangen door de aanwezigen. 

Alle broodjes maar vooral ook de gebakken eieren met spek ging erin als zoete koekjes! Burgemeester en wethouders 
bezochten ons dorp op deze zonnige feestdag. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door sponsoren uit het dorp, 
sponsoren bedankt voor jullie bijdrage! 
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Kopij  Dorpskrant 

Noteer alvast in uw agenda. 

Datum voor inlevering van kopij voor de volgende 

dorpskrant: 

 

Zondag 3 juli 
 

Nieuw e-mailadres voor alle kopij:  

dorpskrant@noordlaren.eu 

 

 
 

 

 
 

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

1-5 10.00 Trefpunt Ds. J Hommes           

8-5 10.00 Bartolomeus Dhr K Oosterhuis           

15-5 10.00 Trefpunt Dhr S. Prins Cantorij 

Hooglied 

19.00 Bartolomeus Ds. J. Hommes Grunneger Dainst 

22-5 10.00 Trefpunt Ds. W v Gemert           

29-5 10.00 Trefpunt Geen dienst   14.30 Bartolomeus Ds .J  Wilts Intrede en bevesting 

Ds. A Oosting 

Juni v.m plaats Voorganger Bijz 

2-6 10.00 Trefpunt? geen Hemelvaart 

5-6 10.00 Trefpunt Ds W. Scheltens Horizon 

12-6 10.00 Bartolomeus Ds. A.P Oosting  Pinksteren 

19-6 10.00 Trefpunt Pastor H.Verbeek HA en 

cantorij 

26-6 10.00 Trefpunt Ds. A.P Oosting   

 
Data oud papier 

 

 

O.B.S. De Rieshoek zamelt oud papier in op  

25- 26 juni 
 

De containers staan op de parkeerplaats 
achter de school. 


