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UILSKUIKENS ! 

Door: Peter van Ek 

We hebben in dit mooie dorp alles wat ons hart begeert aan natuur. Er 

zijn kerkuilen, vossen, kolibrievlinders, blauwborsten en er schijnen 

zelfs dassen in het Noordlaarderbos te zitten. Toch zouden wij het 

leuk vinden om nog een vogel in Noord- en Midlaren te verwelkomen: 

de Athene Noctua oftewel de Steenuil. De kleinste uil van Europa. Een 

uil die op de rode lijst staat van beschermde soorten en bedreigd 

wordt met uitsterven. 

Er is inmiddels een zeer succesvol verhaal rond de dorpjes Yde, Bunne en 

Winde, waar het gelukt is om met vereende krachten van de Stichting 

Steenuilen Werkgroep Drenthe en de dorpsgemeenschap een gezonde, 

zich uitbreidende populatie te huisvesten. Echter, nu is er ruimtegebrek.  

Het lukt maar niet om de Steenuil naar Groningen te krijgen. Ze zijn er wel, 

maar ze nemen niet toe in aantal. Sterker nog: ze nemen af. Nou viel het 

oog van de voorzitter van de Stichting Steenuilen Werkgroep Drenthe, Mar-

tijn Snijder, op de prachtige dorpen Midlaren en Noordlaren. 
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BERICHT VAN DORPSBELANGEN 

Door: MJ Tuik - voorzitter Vereniging Dorpsbelangen 

Dorpsgenoten, 

Inmiddels is de vakantieperiode achter de rug en bereiden wij ons 

voor op het volgende seizoen. De afgelopen maanden zijn er binnen 

het bestuur van Dorpsbelangen een aantal ontwikkelingen geweest.  

Onze penningmeester, Martie Bossewinkel, heeft ons laten weten wegens 

drukke werkzaamheden te willen stoppen als penningmeester/bestuurslid 

van Dorpsbelangen. Wij danken haar voor haar jarenlange werkzaamhe-

den voor Dorpsbelangen.  

Tot ons grote genoegen heeft de heer Boelkens aangegeven om het pen-

ningmeesterschap op zich te willen nemen. 

Na enkele maanden afwezigheid in verband met zwangerschap is Maartje 

Peters teruggekeerd in het bestuur. 

Zoals u weet heeft onze secretaris, Annemarie van Herwerden, ons bestuur 

verlaten en is Wim van Hulst toegetreden tot het bestuur. Helaas moeten 

wij u melden dat wij binnen het bestuur geen mogelijkheden zien om de 

functie van secretaris in te vullen. Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar 

iemand die de functie van secretaris op zich wil nemen. Wij hebben een 

kandidaat, maar op dit moment nog geen definitieve toezegging. Wij hopen 

u hier in de volgende dorpskrant nader over te kunnen berichten. 

In deze dorpskrant treft u een acceptgiro aan voor de contributie over het 

jaar 2011. Wij verzoeken u bij gebruik van deze acceptgiro uw naam te ver-

melden. Daarmee kunnen wij herleiden van wie de betaling afkomstig is. 

In een eerdere dorpskrant hebben wij u bericht over de vervanging van de 
koperen plaat met tekst bij het hunebed. Inmiddels hebben wij van Staats-
bosbeheer vernomen dat Staatsbosbeheer werkt aan de vernieuwing van 
de informatievoorziening bij de hunebedden. De koperen platen worden 
echter niet vervangen. De diefstal van de koperen platen is momenteel 
dusdanig intensief, dat er besloten is dat de beheerders van de hunebed-
den de nog aanwezige platen zelf verwijderen en opbergen tot betere tijden 
komen.  
 
Op 29 juni jl. hebben wij als bestuur kennis gemaakt met onze nieuwe 

dorpswethouder, de heer R. Kouwenhoven. 

Zoals eerder aangekondigd in onze dorpskrant gaat de Gemeente Haren 

medio 2012 een gescheiden regenwaterafvoer aanleggen door de Kerk-

straat met aansluiting richting het haventje. Deze werkzaamheden kunnen 

we combineren met verfraaiing van het pleintje midden in het dorp. Zoals u 

wellicht nog weet was dit één van de actiepunten uit ons Dorps Ontwikke-

lingsplan. De afgelopen maanden hebben wij hierover een aantal bespre-

kingen gehad met de Gemeente en de Grontmij. Dit bureau is door de Ge-

meente Haren belast met de ontwikkeling/uitvoering van de project. Op 27 

september 2010 worden de plannen gepresenteerd in de Hoeksteen. Aan-

gezien de dorpskrant uit komt na deze datum hebben wij huis aan huis uit-

nodigingen voor deze bijeenkomst in de bus gedaan. 

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 
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Uilskuikens ! Vervolg  van pagina 1 

 

 

Na een rondje door de omgeving met deze kenner, meen-

de hij dat het mogelijk moet zijn om binnen korte tijd een 

mooie populatie in onze dorpen te mogen verwelkomen. 

Alle voorwaardes zijn ruimschoots aanwezig: open velden, 

niet te hoog gras, vee, mestbulten, houtwallen en niet al te 

drukke wegen. Het enige dat hier mist zijn nestelplaatsen. 

Na overleg hebben Roger Groesz (Eelde), Wim Peters 

(Midlaren) en ik, besloten om te kijken of er animo is om dit 

prachtige uiltje naar Noordlaren en Midlaren te lokken mid-

dels het plaatsen van nestkasten.  

Nu zijn wij op zoek naar geschikte locaties om de kasten op 

te hangen. Wanneer u denkt dat u een geschikt perceel 

voor de Steenuil hebt, dan kunt u contact met ons opne-

men. Aan de voorwaardes van de Steenuil wordt snel vol-

daan. Wat vee in de buurt, een veldje, wat bomen, eventu-

eel wat verval (oude schuur o.i.d.) of een mesthoop. Zie 

ook: http://www.steenuil.nl/catalogus/pdf/Handboek.pdf. 

Wat houdt het voor u in om een nestkast op uw perceel te 

hebben? Het ophangen van de kast (een soort grote hou-

ten schoenendoos) zal door Roger, Wim of mij gebeuren. 

Eenmaal per jaar maken wij de kast schoon. We controle-

ren de kast regelmatig, mede omdat ze vaak gekraakt wor-

den door spreeuwen of holeduiven (zie http://

www.beleefdelente.nl/steenuil ). In de lente wordt er ge-

checkt of er bezetting is van de kast (eieren/ kuikens). En 

mocht u het geluk hebben onderdak te verschaffen aan een 

nest uilskuikens, dan komen we nog eens langs om de ui-

len te ringen vlak voor het uitvliegen. Als u wilt kunt u na-

tuurlijk betrokken worden bij deze handelingen. 

De nestkasten worden  gratis ter beschikking gesteld.  

 

Met wat geluk en de inzet van u als bewoner van Noordla-

ren zien we de komende jaren misschien wel Steenuilen in 

ons dorp. Ze jagen met name in de vroege avond en de 

vroege ochtend op insecten, larven en kleine muizen, en 

zijn dus over het algemeen zeer zichtbaar! 

Bent u enthousiast geraakt door het stukje van Wim Woud-

man (zie pagina 14) of door ons? En wilt u in aanmerking 

komen voor een nestkast op uw terrein? Mail dan even naar 

de dorpskrant (dorpskrant@noordlaren.eu ). Of neem con-

tact op met een van ons.  

Peter van Ek, Noorderstraat 3 Noordlaren 050-5730140 

Wim Peters Tolhuisweg 4 Midlaren 050-4093746 

http://www.steenuil.nl/catalogus/pdf/Handboek.pdf
http://www.beleefdelente.nl/steenuil
http://www.beleefdelente.nl/steenuil
mailto:dorpskrant@noordlaren.eu
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CONTRIBUTIE 2011 

Door: Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

 

Langs deze weg willen wij u verzoeken de contributie 
over 2011 binnen vier weken te betalen. De contributie 

bedraagt € 10,00 

Betalen kan op twee manieren: 

Per acceptgirokaart (zit in deze dorpskrant) 

Wilt u zelf uw naam en adres op de acceptgiro invullen. 

Elektronische betaling op rekeningnummer 7616010 t.n.v. 
Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

Wilt u dan uw naam, adres  en „contributie 2011‟ ver-

melden. 

In de laatste jaarvergadering is het volgende besloten: 

Adverteerders van de dorpskrant en/of website betalen 
vanaf nu de jaarlijkse contributie. 

Hebt u de contributie van 2011 reeds betaald, dan staat dat 
genoteerd op de ledenlijst. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Vereniging  Dorpsbelangen Noordlaren 

JAARPROGRAMMA VAN DE  

CULTURELE COMMISSIE  

NOORDLAREN  

Door: Culturele Commissie Noordlaren 

 

We hebben weer een afwisselend en boeiend program-
ma samen kunnen stellen van een heel hoog niveau!  U 
kunt de data alvast noteren in uw agenda. Wanneer u 
zich opgegeven heeft voor de mailinglist krijgt u van 
ons, zoals gebruikelijk, vlak voor de concerten nog een 

herinnering  met meer informatie. 

 

16 oktober  -  Ensemble Drie. 
Een ensemble met een combinatie van instrumenten die 
uniek is in Nederland: fluit, klarinet en accordeon.  

Het repertoire bestaat uit klassieke werken tot meer moder-
ne componisten en klezmer of andere volksmuziek. 
drie.bekijknu.nl) ( zonder www) 

20 november  -  Trio Mon Coeur. 
Manon ter Steeg – viool, Hobert Rinsma – cello, en Martijn 
Jager – piano. 

Sinds 1993 actief op concertpodia, waar ze zich- de naam 
zegt het al- voornamelijk bezig houden met muziek uit de 
romantiek,  grofweg de 19 eeuw. 

29 januari – Barlheze Consort. 
Maaike Roelofs - barokcello, Margreet Prinsen – klavecim-
bel en orgel, Esther Ebbinge- sopraan en Camilla de Leeuw
- blokfluit. 

Het Barlheze Consort heeft als doelstelling muziek uit de 
periode van 1550 tot 1800 op verantwoorde manier tot klin-
ken te brengen. Er wordt gespeeld op originele instrumen-
ten of kopieën daarvan. ( www.barlhezeconsort.nl ) 

18 maart – Vocalgroup Hifive. 
Hifive is een jonge vocalgroup  uit Groningen.  

De groep zingt a capella nummers,  waaronder eigen arran-
gementen. Hifive zingt in diverse stijlen: van pop tot barber-
shop en vocal jazz. Hierbij maakt de groep gebruik van ver-
schillende zangtechnieken, zoals de beatbox. ( www.vg-
hifive.nl ) 

 

Aanvang van de concerten: 15.00 uur. Plaats: Bartholo-
meuskerk, Lageweg 8 in Noordlaren. Prijs :€ 10,-  

Reserveren: cultuur-noordlaren@hotmail.com 

http://www.barlhezeconsort.nl/
http://www.vg-hifive.nl/
http://www.vg-hifive.nl/
mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
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Verslag informatiebijeenkomst 27 september 2011 
Rioleringswerkzaamheden Noordlaren 

 

NIET DOOR HET PUTJE 

 

Door: Maartje Peters - Vereniging Dorpsbelangen 
 
 
Volgend jaar wordt er een apart regenwaterriool in de La-
geweg, Kerkstraat en Zuinigstraat aangelegd. Om te voor-
komen dat er bij hevige regenval vervuild rioolwater, ver-
mengd met regenwater, wordt overgestort in het Zuidlaar-
dermeer, wordt de regenwaterafvoer losgekoppeld van de 
rioolwaterafvoer. Het regenwater wordt direct in het Zuid-
laardermeer geloosd en de gewone riolering heeft zo min-
der te verstouwen.  
 
De gemeente grijpt de gelegenheid aan om een aantal an-
dere zaken in ons dorp aan te pakken. De bestaande riole-
ring wordt gecontroleerd en zonodig vervangen of hersteld. 
De goten in de Middenstraat en 't Wegje zullen opnieuw 
worden bestraat. Het pleintje aan de Kerkstraat en het ha-
ventje worden anders ingericht en kruispunten worden ge-
markeerd met het oog op snelheidsbeperking. Alles bij el-
kaar kost de operatie ongeveer 800.000 euro, waar de ge-
meente een relatief klein deel van voor rekening neemt. 
Andere financiers zijn gemeente Tynaarlo, provincie Gro-
ningen, provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa‟s en 
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Inno-
vatie. 
  
Om omwonenden te informeren en te vragen om input, or-
ganiseerde de gemeente Haren op dinsdag 27 september 
een informatieavond. Zo'n dertig geïnteresseerden toogden 
naar de Hoeksteen voor een strak georganiseerde avond 
met PowerPointpresentatie en groot geprinte plattegron-
den. Het woord werd gevoerd door medewerkers van zowel 
de gemeente als de Grontmij. Remco Kouwenhoven, wet-
houder van de gemeente die ons dorp in zijn portefeuille 
heeft, was eveneens aanwezig. 
 
De gepresenteerde plannen zijn tot stand gekomen na 
veelvuldig overleg met Vereniging Dorpsbelangen en een 
aantal direct omwonenden. Voor de plannen voor herin-
richting van de openbare ruimte is gebruik gemaakt van het 
Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) uit 2005, waarin de 
Noordlaarders hun visie hebben gegeven over de ontwikke-
ling van het dorp. In het DOP is onder meer de wens gefor-
muleerd om het pleintje aan de Kerkstraat meer in te rich-
ten als een soort 'centrum': een plek om samen te komen 
en activiteiten te organiseren, in plaats van enkel te parke-
ren. Nu is er dus het geld en de gelegenheid om aan deze 
wensen tegemoet te komen. 
 
Kenmerkend aan het ontwerp is de sobere, eenvoudige 
dorpsinrichting die aansluit bij het beschermde dorpsge-
zicht. Het ontwerp werd over het algemeen goed ontvan-
gen. Het plan om het pleintje aan de Kerkstraat als 'plek 
om te vertoeven' te markeren door het in 't geheel te be-
straten met veldkeien werd door een groot deel van de 
aanwezigen afgekeurd. Mooi dat het bij de sfeer en historie 

van het dorp past, maar praktisch is het niet, zo klonk het. 
Men zag fietsers al door elkaar geschut worden, kinderwa-
gens en rollators vast komen te zitten en het gras al welig 
tieren. Ook op andere punten kwam nuttige input van aan-
wezigen, voornamelijk van praktische aard. Terug naar de 
tekentafel dus. 
 
Het herziene ontwerp wordt, zodra het klaar is, aan Vereni-
ging Dorpsbelangen gestuurd en opgehangen in de Hoek-
steen. Tevens wordt het op www.noordlaren.eu geplaatst. 
Voordat de uitvoering begint komt de gemeente bij betrok-
kenen langs om te bespreken hoe het dakwater redelijker-
wijs afgekoppeld kan worden van hun riool. Hierbij wordt de 
toezegging gedaan: "We laten het minstens zo mooi achter 
als dat we het aantreffen." Er zal overlast zijn, maar dus ook 
verzachtende omstandigheden voor hen die de meeste hin-
der zullen ondervinden. In februari of maart 2012 vindt de 
openbare aanbesteding plaats. Men verwacht dat de werk-
zaamheden in april kunnen beginnen om het in oktober te 
kunnen opleveren. 
 
Hebt u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact 
opnemen met Martinus Tuik (Dorpsbelangen), tel. 050-
4094184, de heer Gaasterland (projectleider gemeente Ha-
ren), tel. 050-5339940 of de heer Van Heusden, projectlei-
der Grontmij, tel. 0505334455. 
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ER ZIT MUZIEK IN NOORDLAREN! 

Door: Ettie Huizing 

 

Sinds 2007 geeft Dirk Herman de Jong korte cursussen 
Luisteren naar Klassieke Muziek. Tot nu toe op diverse 
locaties in andere plaatsen, dit jaar ook op zijn eigen 
adres, Lageweg 10 in Noordlaren. Een soort huiska-
merconcertjes, maar dan aan de hand van cd‟s en mét 
uitleg. Ze worden gegeven op dinsdagavond en zon-
dagmiddag, voor maximaal twaalf personen. Voor cur-
sus 1 op zondagmiddag zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Cursus 2 op dinsdagavond is volgeboekt.  (Voor nade-

re informatie zie: www.magismusicus.nl) 

 

Een gesprek met Dirk Herman de Jong. 

 

Als kind speelde hij viool, maar daarvoor had hij geen ta-
lent. Het conservatorium is dus nooit een optie voor hem 
geweest. En toch. Al vanaf zijn vroegste jeugd is hij gegre-
pen door de klassieke muziek, kocht boekjes waarin per 
symfonie werd beschreven hoe de thema’s waren opge-
bouwd.  

Hij luisterde.  

En luisterde. 

 

Dirk Herman: “Op een bepaald moment ging ik, met zo‟n 
boekje in de hand, heel systematisch luisteren naar de mu-
ziek van Bach, Mozart enzovoort. Door heel geconcen-
treerd te luisteren, leer je muziek begrijpen.”  

Hij is een vriendelijk persoon, 65 jaar. Maar hij oogt zeer 
vitaal door de levendigheid waarmee hij ingaat op de ge-
stelde vragen. 

 

Waar komt de grote liefde voor klassieke muziek van jou uit 
voort. 

“Die stamt al uit mijn vroege jeugd. Mijn vader was een 
enorme muziekliefhebber. Hij had een grote collectie klas-
sieke langspeelplaten, waar het hele gezin naar luisterde. 

Mijn vader heeft een bepalende rol gehad in mijn muziek-
keuze, het is ook mijn passie geworden. Ja, het is mijn pas-
sie, zo kun je het wel noemen. Ik ben heel gepassioneerd.” 

Je bent nooit in opstand gekomen tegen de klassieke mu-
ziek van je vader. 

“Nee. Mijn vader keek neer op popmuziek en ik dus ook. Ik 
luisterde niet naar popmuziek. Later, in mijn studententijd, is 
dat wel iets veranderd. Ik vind de Beatles bijvoorbeeld ge-
weldig,  heb alle lp‟s van hen. Hun muziek doet me iets en 
dat is toch de belangrijkste kracht van muziek. Dat-ie je 
emotioneel ráákt. Klassieke muziek of popmuziek, dat is 
dan niet relevant.”  

 

Jan Smit of Bach 

Radio 4 wordt herhaaldelijk bedreigd met opheffing, er komt 
steeds minder ruimte voor klassieke muziek.  

Diepe zucht. “Ja, het is gewoon waar dat het aantal men-
sen, dat naar klassieke muziek luistert, steeds geringer 
wordt. Dat er op de radio dan minder ruimte komt voor klas-
sieke muziek, dat eh - - - het is jammer, maar ik kan het 
billijken. Ik vind dat moeilijk, het zijn tegenstrijdige gevoe-
lens. Want als ik weer eens het bericht hoor dat radio 4 
wordt uitgekleed, dan - ja - dan vind ik dat toch wel een 
kwalijke zaak.” 

 

Maar je vindt éigenlijk - dat je het niet een kwalijke zaak 
hoort te vinden? 

Hij is steeds royaal met een waarderend woord voor de vra-
gensteller: “Dat heb je héél juist gezegd! Dat is het precies! 
Mijn vader was leraar klassieke talen, daarmee behoorde 
hij indertijd in cultureel opzicht toch tot een soort elite. Bij 
ons thuis was er een stemming: andere mensen hebben 
ook recht op contact met een hogere cultuur. Maar ik ben 
steeds duidelijker tot de ontdekking gekomen: „Nee, Dirk 
Herman, zo zit het leven niet in elkaar. Mensen die naar 
muziek luisteren waar jij niet van houdt, zijn geen steek 
minder.‟ Of het nou Jan Smit is of Bach, het maakt in princi-
pe niet uit. Zo ver ben ik gekomen. Ik zal nooit muziek van 
André Rieu opzetten, maar af en toe kijk ik toch met interes-
se hoe hij de mensen weet te raken. In feite verschilt dat 
niet zo veel met opera. Renske, mijn vrouw, en ik zijn een 
paar keer naar de opera in Verona geweest, daar komen 
hele families, compleet met kinderen en een koelbox vol 
eten en drinken. Daar is niks mis mee en zo is er met André 
Rieux ook niks mis. Maar ik moet dat wel af en toe tegen 
mezelf zeggen.” 

 

Hoogleraar Strafrecht 

Een blik op Google laat ons onder meer weten: Professor 
mr. D.H. de Jong was van 1984 tot 2007 voltijds hoogleraar 
strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Hij is tevens bijzonder hoogleraar strafrecht aan de 
Universiteit van Aruba.  (---)  
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In 1981 promoveerde hij cum laude op het proefschrift ‘De 
macht van de tenlastelegging in het strafproces’, waarvoor 
hij de Moddermanprijs ontving. Sinds de 80-er jaren is hij 
rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank 
Leeuwarden en het Gerechtshof Leeuwarden. 

(---)  

Volgt een lange lijst van publicaties van zijn hand.  

 

Je studeerde rechten. 

 “Mijn keuze voor een rechtenstudie aan de universiteit van 
Groningen was niet zo duidelijk omlijnd, hoor. Pas tijdens 
de studie ontdekte ik de interessante aspecten, de tech-
nisch juridische kant en de menselijke kant van het straf-
recht.”   

 

Je werd hoogleraar strafrecht. 

Hij lacht een beetje verlegen: “Ja - nou ja - ik heb wel een 
hele carrière doorgemaakt. Na mijn studie werd ik weten-
schappelijk medewerker en daarna hoogleraar.” 

 

Hoe combineerde je je passie voor muziek met het werk als 
voltijds hoogleraar. Ik bedoel: qua tijd. 

Diepe zucht. “Goeie vraag! Als je hoogleraar bent draai je 
volop. Het ging dan ook wisselend, met intermezzo‟s. Ik 
had periodes dat ik nauwelijks aan muziek toekwam. Maar 
de muziek is wel iets wat mij sinds mijn 12

e
 jaar heeft be-

ziggehouden. Ik ben in Groningen opgegroeid en met mijn 
ouders ging ik als kind al naar de concerten van het toen-
malige GOV. Met Jan van Epenhuizen als dirigent. En op 
het Willem Lodewijk-gymnasium ging ik jaren achter me-
kaar met een schoolvriend naar concerten in De Harmonie. 
Die Harmonie herinner ik me nog zo goed! Ik kan er nog 
steeds droevig van worden dat dat gebouw afgebroken 
werd! Ik heb het beeld nog altijd voor me. Nu ga ik een 
paar keer per jaar naar het Concertgebouworkest, met als 
dirigent Mariss Jansons. Dat is het Walhalla op aarde.”  

 

Op aarde? Of in  Nederland? 

“Op aarde! Althans volgens het gezaghebbende Engelse 
muziekblad The Grammophone. Het is ongelooflijk mooi En 
het concertgebouw is een van de belangrijkste zalen ter 
wereld. Ik zou er vaker heen moeten. Je hebt gelijk, ik ben 
wel erg gefixeerd door muziek. Als we in het buitenland zijn 
wil ik altijd naar concerten. Maar Jenske vindt andere din-
gen ook belangrijk.” 

 

Waarom heeft klassieke muziek altijd zo’n ernstige uitstra-
ling? Zo heilig? 

“Een heel mooie vraag! Volgens mij is het dit: als ik in een 
concertzaal zit en er wordt bijvoorbeeld een lied van Schu-
bert gezongen, dan wil ik geconcentreerd kunnen luisteren. 
Daarvoor moet het intens stil zijn. Als er dan iemand achter 
me zit te fluisteren of, nog erger, mee te neuriën, erger ik 
me vreselijk.” 

 

Je hebt zojuist met instemming  verteld over Italiaanse ge-
zinnen, die met koelboxen vol eten vrolijk naar de opera  
komen. 

“Klopt. Je begrijpt dus dat ik een beetje ambivalente gevoe-
lens heb. Maar ook daar heb ik een ontwikkeling doorge-
maakt. Als ik me nu erger, zeg ik tegen mezelf: „Doe niet zo 
narrow minded, jongen!‟ Maar het lukt niet altijd.” 

 

Mensen uit Noordlaren 

De cursus in Midlaren gaf je op humoristische wijze.   

“Dat vind ik heel prettig om te horen.” 

 

Staat je een doel voor ogen met het geven van deze cur-
sussen?  

“Ik wil iets overdragen. Als mensen zeggen: „Goh, ik luister 
nu toch anders naar muziek,‟ dan vind ik dat fijn. Mensen 
een stapje verder brengen, dat vind ik mooi werk. Ik merk 
dat ik toch wel een echte docent ben.”  

 

De cursisten in Midlaren vonden je een enthousiasmerend 
en gedreven docent. 

“Dat hoor ik vaker. Dat was ik in mijn strafrechtelijke vak 
ook.” 

 

Wanneer ben je begonnen met Luisteren naar klassieke 
muziek?  

“Ik doe het sinds ik gepensioneerd ben, tóén kreeg ik er tijd 
en energie voor. Ik heb mijn hele leven platen en cd‟s ver-
zameld en van een bepaald muziekstukken heb ik verschil-
lende uitvoeringen. Die laat ik op zo‟n cursus horen. Op die 
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manier ontdekken de cursisten hoe verschillend een stuk 
gespeeld kan worden. De rode draad is vormgeving, maar 
de muziek staat centraal. Ik zoek de mooiste muziek die ik 
kan vinden en daar breng ik een lijn in aan. Alle onderdelen 
van cursus 1 vind je volledig op mijn website. Ik zou het 
heel fijn vinden als ik, n.a.v. dit artikel, ook mensen uit ons 
dorp zou kunnen verwelkomen.  

Met deze avonden ben ik begonnen voor familie en vrien-
den en daar merkte ik hoeveel ik er eigenlijk van wist. Ie-
mand vroeg me toen: Zou je daar en daar niet ook zo‟n 
cursus willen geven? Dat heb ik gedaan en dat is de basis 
geweest. Nu geef ik meerdere cursussen, o.a. in het Kar-
melklooster in Drachten. ” 

  

Toen ik je dit voorjaar belde voor een afspraak, zei je dat je 
eerst naar Aruba ging. Heb je daar ook muziekcursussen 
gegeven? 

Hij schiet in een waarderende lach: “Jij onthoudt dat dus 
allemaal, begrijp ik? Knap, heel knap. Ja, ik ga twee keer 
per jaar zo‟n zes week naar Aruba, waar ik bijzonder hoog-
leraar ben. Ik geef er colleges en doe er onderzoek. En ik 
heb er twee keer een muziekcursus gegeven. Er was een 
enorme belangstelling voor, bij zowel Nederlanders die 
daar werkten als bij Arubanen. Een mooie mix.” 

                                                                        

Heb je contacten onder musici? 

“Niet zo veel. Wel ben ik een aantal jaren voorzitter ge-
weest van de stichting Musica Antiqua Nova. De stichting 
organiseert concerten van oude muziek, die worden uitge-
voerd door kleine ensembles van topsolisten uit verschillen-
de orkesten. Ze worden gegeven op verschillende locaties 
in de stad, maar de vaste standplaats is de Lutherse kerk. 
Met die musici dronk ik wel een borreltje. Dus ja, in die zin 
heb ik contacten - maar niet heel veel.” 

 

Ongelukkige start in Noordlaren 

In 2005 zijn jullie in Noordlaren komen wonen. Hebben jul-
lie contacten in het dorp? 

“Jawel. We doen in de herfst bijvoorbeeld mee aan het ge-
zamenlijk bladvrij maken van de begraafplaats. En zeker in 
het begin hebben Jenske en ik aan allerlei dingen meege-
daan.  Klaverjassen, sportwedstrijden, nieuwjaarsbijeen-
komsten. Ik vind dat hier een open sfeer is, heel makkelijk. 
Maar het heeft er niet toe geleid dat wij midden in die sa-
menleving staan. Dat ligt niet aan anderen, het ligt aan 
ons.” 

 

Jullie start hier was heel ongelukkig. 

“We woonden hier een half jaar en waren nog druk aan het 
verbouwen. Er zat een gat in de vloer van de zolder, waar 
planken overheen lagen. Jenske kroop daar overheen, 
maar de planken zijn gaan wankelen. Ze is een verdieping 
naar beneden gevallen, drie ruggenwervels gebroken. Met 

de helikopter van het UMCG is ze opgehaald en naar het 
ziekenhuis gebracht. Voor de grap zei ik: „We proberen be-
kendheid te krijgen in het dorp - nou - zo lukt dat wel.‟  Ge-
lukkig is het wonderlijk goed afgelopen. Ze kan haar hob-
by‟s, schilderen en boetseren, weer uitoefenen.” 

 

Heb jij nog andere hobby’s? Lezen bijvoorbeeld? 

“Bijzonder dat je dat vraagt! Nee, niet veel. Ik heb het nogal 
druk met alle cursussen en ik geef incidenteel ook nog wat 
colleges. Toen ik met pensioen ging dacht ik: „Nu heb ik tijd 
om alle boeken te lezen die ik gekregen heb.‟ Maar ik lees 
niet zoveel als ik gedacht had. 

In mijn studententijd had ik wel andere hobby‟s, ik heb fana-
tiek aan natuurfotografie gedaan. Ging ik in alle vroegte, 
vóór de colleges, met een vriend in een schuiltent zitten 
wachten tot een vogel of een ander dier zich liet zien. Ster-
renkunde heb ik ook gedaan, ik had zelf een sterrenkijker 
gebouwd. Als er in het holst van de nacht iets bijzonders 
aan de hemel te zien was, zette ik de wekker en ging dat 
verschijnsel door die kijker bekijken. Ook daar heb ik be-
hoorlijk fanatiek mee gewerkt.  

Ten slotte is er, nog steeds, de bergsport. De bergen zijn 
voor mij heilig. Binnenkort ga ik met een vriend de Alpen in. 
Een huttentocht. Klimmen. Alle bagage sjouwen we zelf 
mee.” 

 

Als jij iets doet, doe je het gedreven. 

“Ja, ik ben wel iemand die ook met hobby‟s fanatiek bezig 
is. Ik heb aan mensen, die problemen hadden, wel eens de 
vraag gesteld: „Heb je een hobby? Nee? Nou, dat is héél 
jammer!‟ Bij mij heeft mijn vader de basis gelegd voor klas-
sieke muziek. Dat is iedere dag een zegen.” 

 

Nog een laatste vraag: Hebben je dochters je hobby voor 
muziek overgenomen?  

“Een van mijn dochters is net als ik een fanatiek verzame-
laar. Van popmuziek.” 

Dirk Herman de Jong  
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EXPOSITIE IN DE HOEKSTEEN 

Door:  Expositiecommissie Noordlaren 

15 Jaar geleden is Monique ter Mors-Filbry begonnen 
met schilderen, zij volgt schilderlessen. De eerste jaren 
aquarelleerde zij, maar sinds 8 jaar schildert ze met 

acrylverf meestal op doek. 

De stijl is realistisch, maar niet fotografisch. Monique haar 
onderwerpen zijn divers, haar voorkeur gaat uit naar portret-
schilderen en daarnaast ook bloemen en dieren. 
Haar laatste expositie vond plaats in de Ecologische Zorg-
boerderij de Mikkelhorst in Haren. In september/ okto-
ber 2011 exposeert Monique in dorpshuis de Hoeksteen in 
Noordlaren, Lageweg 47. 

Open expositie dagen op zondag 11 september en 16 okto-
ber van 14.00 uur tot 17.00 uur 

NIEUWS VAN STICHTING  

FESTIVITEITEN NOORDLAREN 

Door: Fimke Hut 

 

Stichting Festiviteiten Noordlaren is voornemens om 

op zaterdag 29 oktober a.s. een GPS bos- wandel- en 

puzzeltocht te organiseren. 

 

Start om 16.30 uur. Bij voldoende deelname hebben wij het 

plan, na de GPS tocht, om een borrel en stamppottenbuffet 

te houden. 

Deelname is bij inschrijving. 

 

Briefjes worden door ons huis aan huis bezorgd. 

 

Op 10 december zal als van ouds een kerstbomenver-

koopdag gehouden worden. 

Kopen van een kerstboom kan weer middels opgave aan 

ons. 

Bestelbriefjes worden weer op tijd huis aan huis bezorgd. 

 

Hoop jullie voldoende te hebben ingelicht. 

 

Fimke Hut 06 2152 6525 
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UITNODIGING EN OPROEP VAN 

DE JEUGDSOOS 

Door: Luuk Hoenderken 

 

Vrijdag 21 oktober is alweer de eerste soosavond van 

de jeugdsoos.  

We zijn daarvoor op zoek naar nieuwe leiding van 16 t/m 

30 jaar. Op vrijdagavond 7 oktober houden we hiervoor een 

inloopavond. Vanaf 20.00 uur op de zolder in dorpshuis de 

Hoeksteen, met een drankje en een hoop gezelligheid. 

Dus ben of ken je iemand tussen de 16 en 30 jaar in of uit 

de omgeving van Noordlaren, kom de 7e langs!  

 

Vrijdag 21 oktober start de soos weer! Zit je in groep 7, 8 of 

ben je net van school af dan is de jeugdsoos iets voor jou! 

Elke 1e en 3e vrijdag van de maand, van 20.00 tot 22.00 

uur. 

 

Groetjes Borgert, Anna en Luuk 

NOORDLAARDER SCHILDER 

HOUDT VAN GRASGROEN 

Het bestuur van v.v. Glimmen is zeer verheugd om de 

nieuwe hoofdsponsor bekend te kunnen maken. 

 

Deze hoofdsponsor komt uit eigen gelederen. Het betreft 

Schildersbedrijf Jordan van Dijken, een betrouwbaar en 

flexibel schildersbedrijf uit Noordlaren. Jordan van Dijken is 

al vele jaren betrokken bij het eerste elftal en de gehele 

voetbalvereniging uit Glimmen. Ook in de nieuwbouw die 

de afgelopen jaren is gerealiseerd heeft Jordan van Dijken 

het schilderwerk en advies voor onze vereniging verzorgd. 

We zijn zeer trots op het resultaat. 

 

Continuïteit is voor zowel v.v. Glimmen als schildersbedrijf 

Jordan van Dijken zeer belangrijk. Daarom hebben we sa-

men voor een contractduur met lange looptijd gekozen. 

Ook in de komende jaren zullen de mannen van het eerste 

elftal op de velden te bewonderen zijn in de nieuwe, fraaie 

tenues met naast het v.v. Glimmen logo het logo van Jor-

dan van Dijken op de borst. 

 

Glimmen speelt komend seizoen in de derde klasse van 

het zaterdagvoetbal met louter tegenstanders uit de eigen 

provincie. Leuke, aantrekkelijke wedstrijden waar u als toe-

schouwer van harte welkom bij bent, uit maar ook zeker 

thuis op het sfeervolle sportpark de Groenenberg te Glim-

men. 

 

JACKASS IN NOORDLAREN 

Door: Günter Ruröde 

 

 

 

Deze foto is genomen, ergens in de jaren 60. Harko 

Werkman heeft zojuist de hoogste elektriciteitsmast  

(aan het vaartje) beklommen.  Volgens overlevering 

deed hij dat op klompen,  liep over het bovenste deel 

heen en weer en deed zelfs een handstand.  

In het verleden zijn er wel vaker Noordlaarders naar boven 

geklommen, zo blijkt. De redactie wijst navolging natuurlijk 

strikt af. 

De redactie ontving deze foto van Günter Ruröde, die fami-

lie van de stuntman bezocht. 

OUD PAPIER DATA 2011/2012 

 

7 en 8 oktober 

9 en 10 december 

3 en 4 februari 

13 en 14 april 

22 en 23 juni 
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Cooper|Feldman 

MANAGERS EN ADVISEURS IN VAST-

GOED- EN GEBIEDSONTWIKKELING 

Noordlaren, Naarden, Lochem 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  

 

SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

 

        

Steegakkers 6      

Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren   

mobiel  06 51606781 
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Algen: goed voor milieu, economisch rendabel  

NOORDLARENSE ONDERNEMER 

BEZIG MET GROENE DERRIE 

Door: Nyckle Swierstra 

 

Ondernemers zitten overal. Ook in Noordlaren. Neem 
Monique Schoondorp. Ooit was ze in de schuur van 
haar woning in de Vogelzangsteeg met algen bezig. 
Ondertussen is ze flink wat ervaring en een bioreactor 
in de Eemshaven rijker. Samen met compagnon Bert 
Knol startte ze in 2010 het bedrijf Algaecom (zie 
www.algaecom.nl ). Haar verwachtingen zijn hoogge-
spannen. Aan de Dorpskrant Noordlaren wil ze graag 
uitleggen waarom ze zo geïnteresseerd is in de massa 
groene derrie die overblijft als je algen uit het water 

hebt gefilterd. 

 

“Algen zijn belangrijk voor ons ecosysteem. Grofweg de 
helft van de zuurstofproductie op aarde is van bomen af-
komstig, de andere helft van algen. Voor hun groei hebben 
algen CO2, licht en mest nodig . Afvalproducten dus. Als je 
ze oogst kun je er olie en eiwit uithalen. Goed voor het mili-
eu, en als je die producten op de markt brengt, valt er ook 

nog eens geld mee verdienen.” 

 

Weet jij iets van algen? 

Monique vindt zichzelf geen algenspecialist. “Daarvoor 
moet je bioloog zijn, en dat ben ik niet. Er zijn zo‟n 80.000 
soorten algen; biologen hebben de eigenschappen van 
circa 3000 bestudeerd. Met slechts 20 soorten is echt iets 
gedaan.” 

“In 2008 vroeg een klant „Weet je iets van algen?‟ 
Nou nee. Ik wist meer van bacteriën. Ik ben opgeleid als 
polymeerchemicus en werkte destijds als eenpitter in mijn 
bedrijfje Nonagon Knowledge Transfer. Net als de gemid-
delde Nederlander wist ik niet veel meer van algen dan dat 

er olie in zat die je misschien als biodiesel kon gebruiken.” 

“Ik heb toen eens wat speurwerk verricht. In 1996 
was men kritisch over de (olie)opbrengst uit algen. Algen-
teelt, zo luidde de opvatting, was niet rendabel. Zeker niet 
bij de olieprijzen van toen. Dat veranderde door een forse 
prijsstijging in 2002 als gevolg van de inval in Irak en de 
spanning in het Midden Oosten. Algen werden daardoor 
economische een stuk interessanter. Ook vanuit de weten-
schap ontstond meer belangstelling: in 2007 en 2008 wer-
den er flink wat rapporten over algen gepubliceerd.“  

 

Kinderschoenen 

“Hoewel in de jaren daarna steeds meer bedrijven en be-
drijfjes ermee experimenteerden, staat de industriële teelt 
van algen nog in de kinderschoenen. Om algen te laten 
groeien heb je een vijver of bioreactor nodig. Wij werken 
met een bioreactor die bestaat uit een aantal dunne door-
zichtige buizen die ofwel horizontaal ofwel verticaal ge-
plaatst zijn. Bij Algaecom geven we de voorkeur aan het 
laatste.” (Zie foto)  

“Bij de teelt loop je meteen tegen de problemen 
aan. Algen groeien snel: de hoeveelheid verdubbelt per dag 
onder optimale omstandigheden. Een horizontaal oppervlak 
(bijvoorbeeld buizen op de grond) zit dus snel vol met een 
steeds dikker wordende laag algen. Die groene massa is 
ondoordringbaar voor licht, dat niet verder dan 3 cm diep 
komt. En zonder licht geen algengroei.”  

 “Tweede probleem is (energiezuinig) oogsten. In een 
vijver groeien algen tot een concentratie van 0,1 tot 0,5 % 
algen en dus 99,5 % water. In een reactor kan je tot onge-
veer 3% komen maar dan moet je nog steeds 97% water 
zien kwijt te raken.  Algen bestaan voor grofweg 50% uit 
eiwit, 25% uit olie en 25% diverse reststoffen.  

 

Massa groene derrie 

“Om te oogsten moet je het water uit de algen halen. Dat 
kan op verschillende manieren. Door ze zwaarder te maken 
met behulp van chemicaliën of andere algen. Dan zakken 
ze naar de bodem. Een tweede methode is centrifugeren. 
De kost veel energie. Een derde methode, die we bij Algae-
com gebruiken, is filteren. Hoe beter je filtermethode, hoe 
groter je opbrengst.”  

”Na het filteren houd je een massa groene derrie 
over. Ik ben vooral in het eiwit geïnteresseerd. Algen leve-
ren hoogwaardig eiwit, een betere kwaliteit dan het eiwit dat 
in sojabonen zit. Algensoorten als chlorella en spirulina 
wordt nu al door mensen als voedingssupplement gebruikt. 
Het zou ook als toevoeging voor veevoer kunnen dienen.”  

 

Win-win 

“Algen hebben CO2, fosfor en stikstof nodig om te groeien; 
daarbij komt zuurstof vrij. Goed voor de ecologische kring-
loop. Als de hele keten van telen, oogsten, raffineren, op de 
markt brengen goed werkt, is dat een klassieke win-win Foto Algaecom 

http://www.algaecom.nl
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situatie.” 

“De meeste industrieën belasten het milieu met 
CO2–uitstoot en warm afvalwater. In dat laatste zit vaak 
stikstof of fosfor dat waterbedrijven eruit filteren. Bij Algae-
com kunnen wij kunnen dat soort afvalproducten goed ge-
bruiken. We hebben dan ook samenwerking gezocht met 
een waterleidingbedrijf.” 

 “Nederland is zeker geschikt voor algenteelt. Het kan 
in het klein; je hebt niet veel ruimte nodig. Wil je commerci-
eel succesvol zijn ga dan uit van zo‟n twee tot vier hectare. 
Kies als vestigingsplaats bij voorkeur een industrieterrein. 
Daar is meestal ruimte zat (gemiddeld 10% - 30% onbe-
bouwd) en je zit dicht bij je grondstoffen. Algaecom is op 
een industrieterrein in de Eemshaven gehuisvest.”  

 

Testfase 

“Wij zitten nu in de testfase. We willen natuurlijk weten hoe 
algen het snelst groeien. Maar er is meer: we moeten de 
groeicyclus (weinig algen - snelle groei, veel algen - groei 
vertraagt) optimaal zien te krijgen. We hebben een paar 
proefopstellingen om verschillende dingen uit te testen. 
Een of twee maal daags testen we in het project bij de 
Eemshaven of alles goed is afgesteld. In 2012 verwacht ik 
dat we genoeg weten om de productie op te schalen.”  

 “Bij Nonagon zat ik in de positie van adviezen geven, 
projectaanvragen schrijven, helpen bij het te gelde maken 
van (wetenschappelijke) kennis. Dat betekende veel praten 
en veel schrijven. Maar ik ben een echte doener, houd er-
van zelf iets te ondernemen en ervoor te zorgen dat het 
een succes wordt. Daarom, en omdat het goed is voor het 
milieu, investeer ik tijd, geld en kennis in Algaecom.”  

 

 

Lectoraat 

“Wat ik bij Algaecom doe past perfect bij mijn werk als lec-
tor New Business Development op het terrein van Energie 
en Healthy Ageing bij de Hanzehogeschool Groningen. 21 
September was de installatierede. Ik heb het toen gehad 
over wat ik zie als een grote uitdaging. Dat is het aan elkaar 
koppelen van alle kennis en kundigheden die een rol spelen 
bij de ontwikkeling van een onderneming: creativiteit, tech-
nische kennis, financiële expertise, de juiste marketing en 
communicatie en aspecten op het terrein van wet- en regel-
geving.” 

Foto B Olthof 

Foto Agaecom 

Rectificatie  

In de dorpskrant  nr 200 is abusievelijk vermeld dat het stuk 

geschreven over de heer Norder (groene lintjes regen) was 

opgetekend door Atie Hector. Dit moeten Eric Schenkel 

(raadslid Groen Links) en Ria Rolf  zijn.  Helaas zal dit va-

ker voorkomen omdat we vaak niet precies weten wie een 

artikel geschreven heeft. In dat geval vermelden we meest-

al de naam van degene die het ons heeft doen toekomen. 
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Waarom de Grieken niet uit de eurozone weg moeten 

UILEN NAAR NOORDLAREN  

DRAGEN! 

Door: Wim Woudman 

De Steenuil was het attribuut van de godin van de Wijs-

heid, Pallas Athene. Dat is de reden dat hij beeltenis is 

van de Griekse euro, met de Ierse harp een van de aar-

digste afbeeldingen op slijk der aarde, want poëtisch; 

niet voor niets gaat het de dichter zakelijk gezien vaak 

slecht. Griekenland, bakermat van het democratisch 

denken, met de fraaie beeltenis van de Steenuil op z‟n 

munten, genoeg redenen om het land aan de Europese 

tafel te houden. 

De Steenuil houdt van oud en verwaarloosd. Hoewel de 

Griekse monumenten in de Oudheid veel frisser oogden 

dan tegenwoordig, zal het de Steenuil in die tijd niet ontbro-

ken hebben aan allerlei mogelijkheden om te gedijen. Oude 

bomen, nissen in muren en rotsen, zeker in traditionele 

cultuurlandschappen met veel afwisseling en ook ruige 

landschappen met veel stenen, holten en verspreide boom-

groei zijn plekken om naar de Steenuil uit te zien en uit te 

luisteren. In Zuid-Europa is de trefkans daarom groter dan 

in deze gematigde contreien waar het landschap groten-

deels door de efficiency verworden is tot schandlap. Uilen 

naar Athene dragen was dan ook een overbodige activiteit 

daar er al voldoende waren. Kanttekening: in die streken 

leeft een ander veelgehoord (weinig gezien) uiltje, de 

Dwergooruil (eindeloos enkelvoudige fluittoontjes uitbren-

gend in de nacht), klein dus, die kan hebben bijgedragen 

aan overschatting van de werkelijke aantallen Steenuilen. 

Behalve hier en daar, zoals hier rond Noordlaren en breder 

gezien in het nog traditionele beek- en esdorpenlandschap 

met z‟n vele houtwallen, kleine percelen en betrekkelijk 

rustige wegen waar bovendien gelukkig steeds trager moet 

(zou moeten) worden gereden, is het leefgebied van de 

Steenuil sterk afgenomen en is hij een schaarse soort ge-

worden in Nederland. Het meest komt hij nog voor in de 

rivierengebieden met oude knotwilgen en in oude ( heden 

onrendabele en dus “waardeloze”) boomgaarden. In de kop 

van Drenthe vinden we de dichtstbij gelegen broedplekjes. 

Mijn eerste Steenuilwaarneming hier ergens in de buurt 

dateert uit mijn studietijd rond 1980, toen ik een platgere-

den exemplaar aantrof op de Lageweg. Een lijk duidt altijd 

op aanwezigheid, maar in het geval van de Steenuil kan 

het soms de laatste zijn geweest. 

Sindsdien is mijn enige Steenuilentoptijd in deze buurt ge-

weest tussen 5 november 1995 en 12 april 1996, toen er 

een paartje z‟n zinnen had gezet op een eik met een gat op 

drie meter hoogte langs de Vogelzangsteeg. De dieren lij-

ken te zijn weggepest door een te grote bekendheid en acti-

viteit van natuurfotografen. Ik sluit handel echter ook niet 

uit. Alles komt voor…. 

Sindsdien hoorde ik van enkel e in vogels ingevoerde 

dorpsgenoten losse waarnemingen van een roepend exem-

plaar, maar dat was sporadisch. Beter is ook om te zwijgen 

over precieze vindplaatsen. 

Op het Hogeland en in de kop van Drenthe bevinden zich 

de meest nabij gesettelde paartjes. Met wat geluk zou de 

soort zich met wat hulp hier kunnen vestigen. 

O ja, nog even een beschrijving: kleinste Nederlandse  uil; 

aaibaar uiterlijk, grote gele ogen, stevige witte wenkbrauw-

strepen en daardoor een streng uiterlijk; geen “oortjes”; 

overdag ook actief.  Kordate golvende vrij snelle en lage 

vlucht. Net als andere uilen tamelijk afhankelijk van bermen, 

die smalle repen Nederlandse natuur, waar het meest te 

halen valt. Daardoor kwetsbaar voor snelverkeer. Automo-

bilist, denk aan de uilen! Want al is er nu een tekort aan 

Steenuilen, in onze omgeving komen nòg drie soorten voor, 

die ook vaak laag over schemerige bermen scheren. 

Voedsel: voornamelijk muizen, in mindere mate kleine vo-

gels, grotere insecten. kikkers, regenwormen en slakken. 

Kortom alles wat in het kleine leefgebied dat ze bewonen te 

halen valt. Heftige winters  maken veel slachtoffers onder 

deze soort, omdat hij zeer trouw is aan de woonplek. 

Er was een leuke webcamsite (“Beleef de Lente”) dit jaar 

waarop het wel en wee rond en in een Steenuilennestkast 

dagelijks en nachtelijks te volgen was. Nestkasten blijken 

een goed alternatief te zijn als natuurlijke holtes ontbreken 

terwijl het leefgebied geschikt is, zoals op diverse plekken 

in en ruim rond ons dorp! 
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Halmersinge 13 

9471 HM Zuidlaren 

Tel.: 050-       
409 1529 

Schilderwerken 

Wandafwerking 

Isolerende 
beglazing 
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VAKANTIE MET 4 MANNEN IN 

IERLAND ! 

Door: Tia Ebbinge 

Hierbij wil ik graag mijn vakantie ervaring delen met de 

redactie en de lezers van de dorpskrant. 

Mijn favoriete plekje op de wereld is op dit mo-
ment:  Killruddery House & Gardens gelegen bij Bray 

Co en Wicklow in Ierland.  

Graag wil ik een klein stukje geschiedenis vertellen over 
het huis en de tuinen. Killruddery is gelegen op een steen-
worp afstand van Dublin de thuishaven van de Brabazon 
familie (de graven van Meath). Sinds 1618 en momenteel 
het 15

e
 huis van de graaf van Meath. Het ligt in de schaduw 

van de Little Sugar Leaf Mountain. De Killruddery tuinen 
zijn uniek omdat ze de oudste zijn in Ierland, die nog in de 
orginele 17

e
 eeuwse stijl zijn. Met toevoegingen van 18

e
 en 

19
e
 eeuw.  De tuinen zijn ontworpen door de franse hove-

nier Bonet.   

Het huis en de prachtige tuinen zijn opengesteld voor pu-
bliek. Dit kan van oktober tot april alleen „s weekends en 
van mei tot en met september dagelijks. 

Sinds 2010 organiseren ze in de prachtige tuinen concer-
ten. Er komen internationale artiesten optreden. In 2010 
stonden op het podium Jose Carreras en Michael Ball. 

Ten tijde van ons bezoek  dit jaar stond IL DIVO op het po-
dium. Verder komen er dit jaar nog Brian Ferry en Col Wil-
kinson optreden. Dit zijn toch niet de minste artiesten die 
komen optreden.  

Sterren van internationale allure die komen optreden voor 
een kleinschalig publiek van rond de 5000 man. 

De concerten vinden plaats in de intimiteit en ambiance 
sferen van de tuinen van het huis.  

Voor dat het concert begint kun je je hart ophalen en wan-
delen door de tuinen, langs het landhuis lopen, en van de 
geweldige sfeer genieten. Je waant je even in het jaar 
1700. 

Je kunt er ook iets eten of drinken en zelfs van een picknick 
genieten. 

Ik ben speciaal voor het concert van IL DIVO naar 
Killruddry gereisd. 

Wat me enorm aantrok om naar het concert daar te gaan 
was wel het feit dat het op zo‟n unieke locatie werd gehou-
den. En uiteraard is de muziek van IL DIVO geweldig.  

Voor degene die dit leest en niet weet wie IL DIVO is zal ik 
nog even de band voorstellen. 

IL DIVO is een groep die bestaat uit 4 mannen. Het idee 
achter IL DIVO kwam van Simon Cowell, die na het luiste-
ren van Con te partiro in de uitvoering van Andrea Bocelli 
en Sarah Brightman de lyrische stemmen en klassieke mu-
ziek bewonderde. Hij besloot een internationaal kwartet te 
vormen. De muziek is fantastisch, hun muziek komt echt je 

hart binnen en kan je enorm raken. Ze zingen onder ande-
ren, Halleluja, Ave Maria, Isabel, Amazing Grace. Nieuws-
gierig geworden, ik zou zeggen ga eens luisteren naar ze. 

Killruddery en de prachtige tuinen hebben mijn hart gesto-
len. Ik kan het zeker aanraden mocht u nog eens in de 
buurt van Dublin zijn en u wilt iets unieks zien bezoek dit 
landgoed dan even. 

Ik doe hierbij nog wat foto‟s van het landhuis en het concert.  

Dit was mijn unieke plek, belevenis en foto‟s vakantie 2011. 

 

Veel groetjes van Tia Ebbinge 

Noorderstraat 12 
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GEITEN BEGRAZEN WOLFSBARGE 

Door: Rogier Verhagen  

KROPSWOLDE – Het Groninger Landschap heeft 23 
landgeiten uitgezet voor het beheer van het natuurge-
bied Wolfsbarge, onderdeel van het Zuidlaardermeer-

gebied.  

De Nederlandse landgeiten zijn gek op jonge boompjes. 
Om de opslag van jonge boompjes in de natte oevers in 
Wolfsbarge te verminderen wordt dit bijzondere geitenras 
ingezet.  

Nederlandse landgeiten kunnen heel goed tegen de winter 
en vragen weinig verzorging. Belangrijk is wel dat de dieren 
niet gevoerd worden. Niet alleen leidt dit tot ongewenst 
gedrag, maar ook tot stofwisselingstoornissen en uiteinde-
lijk tot de dood. Dit voorjaar zijn er al 25 landgeiten losgela-
ten in het aangrenzende gebied, Leinwijk. De ervaringen 
met deze geiten waren zo goed, dat Het Groninger Land-
schap heeft besloten om ze ook in te zetten in Wolfsbarge.   

 Rogier Verhagen 

telefoon (050) 313 59 01 

BRANDWEER HAREN TIENDE LAN-

DELIJKE BRANDWEERWEDSTRIJD 

Door: Atie Hector  

Het brandweerkorps van Haren heeft de tiende prijs in 

de wacht gesleept tijdens de landelijke finale van de 

brandweerwedstrijden in de klasse TAS-HD in het Gel-

derse Voorthuizen. Het college van B&W feliciteert het 

korps van harte met dit mooie resultaat! 

Haren was de enige afgevaardigde van de Noordelijke 

brandweerteams in de finale en kon zich dus al de beste 

van Noord-Nederland noemen. Om voor de finale geplaatst 

te worden, zijn er diverse voorrondes gespeeld door maar 

liefst 300 deelnemers. Al eerder was het korps van Haren 

regionaal kampioen. 
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PROGRAMMA PLATTELANDS-

VROUWEN BEKEND GEMAAKT ! 

Door: Lia Moes 

 

De programmagroep heeft opnieuw een mooi en geva-
rieerd programma samengesteld voor het komende 
jaar. Persoonlijk ben ik blij, dat onze afdeling prima 
gedraaid heeft en dat we besturen zoals we doen. In-
dien nodig hoop ik, dat nieuwe ideeën en aanpassin-

gen naar voren gebracht worden. 

Van onze derde woensdagavond  in de maand, zal komend 
jaar her en der  worden afgeweken!! Op de uitnodiging zul-
len we dit elke keer duidelijk vermelden. 

U bent allen hartelijk uitgenodigd en welkom in de Hoek-
steen of elders. 

Wij verwachten u goede, informatieve, en gezellige avon-
den te bieden. 

In het nieuwe „Vrouwen van Nu‟ jaar hopen wij u allen weer 
te zien en te spreken. 

Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart 
voor de leefomgeving in de plattelands- en stedelijke gebie-
den, die elkaar willen ontmoeten hun creativiteit willen ont-
plooien aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken 
met daad en krachtige stem willen participeren in heden-
daagse maatschappelijke ontwikkelingen.  

Onze afdelingsavonden worden gehouden in het Dorpshuis 
“De Hoeksteen” aan de Lageweg 45 in Noordlaren. 

We beginnen om 20.00 uur ( tenzij anders vermeld!!! ). 

 

Programma 

19 oktober De wereld van de thee Hetty Terpstra Delfzijl 

16 november Clini clowns o.l.v. Dhr. E. Broersma Midlaren 

20 dec.! Midwinterhoorn blazen o.l.v. Dhr. Peter Kuiper  

18 januari 2012 Jaarvergadering, “Het meisje van Yde en 

haar lotgenoten” o.l.v. Wijnand v.d. Sanden provinciaal ar-
cheoloog van Drenthe 

15 februari 2012 Huisartsenpost Groningen o.l.v. Marieke 
Uilkema 

21 maart 2012 “Bloemen met stekels” musicalgroep uit Ap-
pingedam 

25 april! 2012 We sluiten af met jeu de boules en een ge-
zamenlijke maaltijd bij Gies en Margje Lamberts in de tuin 

Begindata clubs  

 

De Klaverjasclub “Krigst gain zuik” op maandagavond  

12 september bij Geesje Harms. 

De Klaverjasclub “Schoppen is troef” op maandagavond  

5 september bij Nel v.d. Laan. 

De Fietsclub gaat elke dinsdag in mei t/m september fiet-
sen. Vertrek om 13.30 uur vanaf “De Hoeksteen”. 

De Schilderclub begint op maandagmorgen 19 september  

bij Hillie van Zanten  (1x in de 2 weken). 

Leeskring  

Contactpersoon Anneke Luis tel. 409 46 57 

We lezen de volgende boeken in 2011-2012. 

Adriaan van Dis-Tikkop,Laia Fábregas-Landen, Marlen 
Haushofer-De wand , Lisa Moore-Februari 

We  starten op maandag 7 november om 20.00 uur bij  Wil  
Bronkhorst. 

Excursies 

sept. / okt.  2011 Bakkerij Vegter - Maartenshoek 

donderdag 29 mrt.  2012  Royal Goedewagen - Nw. Buinen 

 

Opgave voor bovengenoemde uitstapjes is bindend! 

Voor alle activiteiten geldt:  deelname is voor eigen risi-

co!!! 
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 Boerderijen 

 Villa‟s 

 Recreatie  

bungalows 

 Molens 

 Bungalows  

Rietdekkersbedrijf  Jan 

Vos 

Oude Boerenweg  11,   

Glimmen .  Tel /fax:  050 406 20 39 

Al meer dan 
30 jaar vakmanschap   

Voor al uw graafwerkzaamheden met mobiele 

en  minikraan. Ook 

voor levering zand 

en grind. 

Lageweg 11,  

Noordlaren    

Tel. 050-4095580 / 

06-43550108 
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Vervolg van pagina 18 

 

Provinciale Commissie Wonen 

Hillie Hooiveld  tel. 409 20 44   

Provinciale Commissie PR 

Aukje Ferwerda  tel. 409 56 42 

Landelijke Commissie Enssemble 

(uitwisseling met vrouwen in Benin) 

Aukje Ferwerda  tel. 409 56 42 

Kring Gorecht 

Aukje Ferwerda  tel. 409 56 42 

 

13 oktober 2011 Provinciale najaarsbijeenkomst 

17 april 2012 Algemene provinciale jaarvergadering 

Plaatselijke site www.noordlaren.eu 

Provinciale site www.nbvpgroningen.nl 

Mail-adres secretariaat hooiveld01@home.nl  

Afdelingssite www.plattelandsvrouwen.net 

Landelijke site www.nbvp.nl 

 
Contributie 2012 
De jaarlijkse contributie bedraagt totaal 49 euro 
 
Dit bedrag wordt in januari/februari automatisch van uw 
rekening afgeschreven. 

Bedanken als lid moet vóór 1 november 2011 schriftelijk bij 
de secretaris. 

 

Bestuursgroep 

Voorzitters: 

Lia Moes ditmartoxopeus@telfort.nl 5567808 

Wil Bronkhorst wil.bronkhorst@4all.nl 4093438  

 
Secretarissen: 

Hillie Hooiveld hooiveld01@home.nl 4092044 

Anneke Luis jluis@home.nl 4094657 

Penningmeester: 

PROGRAMMA OUDERENSOOS 

NOORDLAREN VOOR 2011—2012. 

 

Door: bestuur ouderensoos 

 

4     Oktober  Bezoek van Torion , met medewer 

   king van Werners. Dia´s Oud Haren  

8     November      Spelmiddag 

13  December    Kerst.    Duo 

 

2012 

10 januari   Thomasvear en Pieternel en Bingo en 

   Stamppotbuffet. 

8  februari.   Alpaca´s    dialezing  door Margreet 

   Joling 

6   maart     Bed en Breakfast met medewerking 

   van Annema Kalfsbeek  

3  april   Spelmiddag  

16 mei   Reisje 

 

Tot ziens namens het bestuur, 

Grietje, Henny,  Hillie 

 

http://www.nbvpgroningen.nl
http://www.plattelandsvrouwen.net/
http://www.nbvp.nl
mailto:ditmartoxopeus@telfort.nl
mailto:wil.bronkhorst@4all.nl
mailto:hooiveld01@home.nl
mailto:jluis@home.nl
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WANTED 

Mensen die C1000 cola drinken , Camel roken en van 

paprikachips houden. 

 

Door: Anneke Grootoonk 

Het is ondertussen al een ingeburgerd en voldongen 

feit : het fietspad door het Okkenveen. 

En eerlijk is eerlijk, het is een mooi fietspad, althans hij 

loopt door een mooie omgeving en veel, heel veel men-

sen maken er gebruik van. 

 

Ook ik vind het heerlijk om erlangs te fietsen of te lopen en 

mijn hond vindt het nog veel fijner om in de Drentse Aa te 

zwemmen. En dat kan nu makkelijk. 

Dit doen we bij mooi weer dan ook regelmatig. Ook bij 

slechter weer zou ze wel willen maar door projectie (waar 

alle hondeneigenaren last van hebben) doen we dit minder 

vaak. 

Helaas is het sinds het fietspad er is minder mooi om te 

zwemmen bij het plekje waar je makkelijk het water in kunt. 

Je wordt namelijk zeer regelmatig omgeven door blikjes, 

flessen, lege chipszakken en sigarettenpeuken. Jammer, 

heel jammer. 

Er staat expres geen prullenbak omdat dat vaak nog meer 

afval uitlokt van voorbijgaande fietsers (toch zo‟n 500 men-

sen op een mooie zondag!) 

Even zo vaak zie ik er jeugd die het heerlijk vindt om te 

zonnen,  te zwemmen, chips te eten en te roken op deze 

plek maar iets minder begaan is met de natuur blijkbaar. 

Ik vraag me af of zij er ook nog zouden komen als alle rot-

zooi zou blijven liggen en zich zou ophopen. Onlangs heb 

ik de troep (een deel ervan ziet u op de foto) 4 weken laten 

liggen in de hoop dat dezelfde jeugd weer zou komen en 

zou denken, hmmm, niet zo leuk, toch maar meenemen.  

IJdele hoop natuurlijk! 

Ik zou willen vragen aan alle jeugd  die van C1000 cola 

houdt, Camel rookt en zich graag tegoed doet aan paprika-

chips, alsjeblieft neem je rommel mee naar huis en gooi het 

in de container.  

Zo moeilijk kan dat toch niet zijn! Voor de natuur en het 

plezier van de volgende wel zo fijn!! 

KERKENROOSTER 

 

2/10  

10:00 Trefpunt, Ds W Scheltens 

9/10  

10:00 Bartolomeus, Ds A.P Oosting 

19:00 Trefpunt, Zangdienst 

16/10  

10:00 Trefpunt, Dhr Oosterhuis 

23/10  

10:00 Trefpunt, Ds M. Schut 

30/10  

10:00 Trefpunt, Ds R Fortuin, Cantorij 
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MOTORBENDE TERRORISEERT 

NOORDLAREN E.O. 

Door:  Peter van Ek 

Eindelijk was het weer zover. Het was zondag, het weer 

leek zeer geschikt voor een prachtige dag vol ronkende 

motoren. Verzamelen in de Noorderstraat, stoere man-

nen met ongeschoren kinnen gehesen in krakend leer 

en ik.  

De motor al vroeg van stal gehaald. Want in mijn hart noch 

nieren ben ik een echte motorrijder met als gevolg: stof. En 

ook al is het stoer voor een motorijder om er stoffig uit zien, 

dat geldt niet voor het ijzer. Dus emmertje uit het schoon-

maakkastje, en poetsen. Nou valt het niet mee om een mo-

tor uit de laat vorige eeuw weer glimmend te krijgen, maar 

ik was vlak voor vertrek toch tevreden met het resultaat. 

Motorbroek aan, motorjas, handschoenen en natuurlijk de 

helm. Sleutel in het contactslot om het brullende monster in 

mijn 750cc Honda Super Magna los te laten. Ik draai de 

sleutel om en hoor………euhm eigenlijk niets. Waaraan 

herkent men de Wannabee motorrijder: aan zijn lege accu. 

Verdorie. Gelukkig hebben we een echte motorrijder in 

Noordlaren, genaamd Bert Ebbinge. Even de startkabels 

en hij loopt weer, aldus Bert. En dat ging dan ook vrij vlek-

keloos. Volgens Bert reed ik „m wel weer vol. Inmiddels 

was ook Willem Bazuin gearriveerd op zijn Super Magna, 

en konden we vertrekken. Eerst nog even Rene Hartman 

opgehaald uit Glimmen. We vertrokken met 4 Honda‟s: 3 

Magna‟s en een Honda Tupperware. Willem  zou deze keer 

de route bepalen met als einddoel Nieuw Statenzijl. Via 

Haren naar Harkstede langs de Freylemaborg richting Hel-

lum met zijn gemetselde toren. Daarna door naar Wagen-

borgen, vervolgens  de Reiderwolderpolder . Ik weet niet of 

u ooit in die contreien bent geweest, maar voor mij was het 

nieuw. Ik waande mij in het buitenland, met Oostblok-

achtige taferelen. Weidse uitzichten met vervallen boerde-

rijen. Het maakte boven alles een desolate indruk. Je kreeg 

het gevoel alleen op de wereld te zijn. Daarnaast is de pol-

der bij uitstek een plek om de teugels even te laten vieren 

van het gemotoriseerde ros. Via Hongerige Wolf en Gan-

zendijk, wellicht een laatste kans om deze gehuchten nog 

eens te aanschouwen, komen we aan bij Nieuw Statenzijl. 

Sinds lange tijd zien we weer eens mensen. Vanaf hier kan 

je lopend de grens met Duitsland over en heb je uitzicht 

over het hele Dollard gebied. Verder mooie dijkjes langs de 

Eems met schapen en een mooie vogelkijkhut. Na te heb-

ben genoten van de weidsheid en de frisse lucht, werd het 

tijd om opnieuw het asfalt te betreden en uitlaatgassen te 

inhaleren. 

Helaas was mijn accu niet vol gereden zoals Bert had voor-

speld. Gelukkig stonden we op een dijkje en hoefden we 

niet te drukken. Echter op weg naar Oostwold  begon mijn 

motor wat tegen te sputteren. Hij reageerde niet meer op 

het gas, eenmaal op snelheid ging het nog wel. Bij de vol-

gende stop, 4xkoffie, cola en appeltaart werd er natuurlijk 

gesproken over het aantal cc‟s, boring x slag en het aantal 

pk‟s. Ook leerde ik er dat Bert niet alleen een diehard mo-

torrijder is (363 dagen per jaar) maar ook dat hij dodelijke 

handen bezit. Hij is namelijk grootmeester in Hapkido. Ik 

wist ook niet wat het was, maar het is dezelfde vechtsport 

als Steven Seagal beoefend.  

Inmiddels werd ik ingehaald door pensionado‟s met hun 

(wel opgeladen) accufietsen.  En moest ik dus toegeven: 

mijn motorfiets was uitgebromd.  En na enkele aanduw po-

gingen om hem weer aan de praat te krijgen, moest ik „m 

vlak voor de deur van Imca Marina laten staan. Gelukkig 

kon ik bij een van de zware jongens achterop mee naar 

huis.  
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Na koffie en opnieuw appeltaart, hebben we het bezemwa-

gentje van Herman geleend, en hebben we de motorfiets  

weer opgehaald. Al met al was het weer een zeer geslaag-

de dag van de motorbende uit Noordlaren. 

Inmiddels heb ik mijn accu vervangen, en hebben we al 

weer een nieuwe tocht achter de rug. De rondbazuin route, 

door de kop van Drenthe en via de uitgestrekte wouden 

van Borger naar de laatste rustplaats van recentelijk overle-

den Cuby. Alwaar een opnieuw appelgebak werd genuttigd 

in zijn stamcafé. Met de eigen motor thuisgekomen ! 

Wilt u ook mee met een volgende tourrit: e-mail dit dan 

naar Willem Bazuin. willemb@ppv-engineering.nl of meld 

het aan een van de bendeleden. 

 

SLAGER IN NOORDLAREN 

De kop is eraf: vanaf vandaag is slagerij “De Buurderij” 
in Noordlaren een feit. De ambachtelijke slagerij is ge-
vestigd in de boerderij van de familie Arends aan de 
Vogelzangsteeg 15a en wordt gerund door Henk War-

ners. 

Het rundvlees dat wordt verkocht op de slagerij is afkomstig 
van Limousiner koeien, die zijn opgegroeid op de boerderij 
in Noordlaren en een vrije uitloop hebben bij de boerderij en 
in het Zuidlaardermeergebied. Daarnaast wordt er ook var-
kensvlees, lamsvlees en kippenvlees verkocht. Meer infor-
matie hierover vindt u op http://www.slagerijdebuurderij.nl/ 

Slagerij de Buurderij is geopend van dinsdag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 17.30 uur en op zaterdagen van 09.00 tot 
13.00 uur. 

 

VAN DE WEBSITE GEPLUKT 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOORDLARENSE MAAKT KANS OP DÉ 

JONGE ONDERNEMERSPRIJS 

 

Geplaatst op 28 september 2011 • Nieuws uit Noordlaren 
 
Dorpsgenoot Dagmar Bolwijn (tweede van links op de  
foto) is doorgedrongen tot de de finale van “Dé Jonge 
Ondernemersprijs (JOP)”. De Noordlarense opende ruim 
twee jaar geleden samen met medeoprichters Obbe Gert 
Olthof, Chris Rengers en Matthijs de Boer het make-
laarskantoor Thuis Nieuwbouwmakelaars. 
 
Na twee jaar hard werken is het bedrijf, ondanks de moeilijke 
woningmarkt, uitgegroeid tot een volwaardig kantoor. In de 
portefeuille bevinden zich zo‟n 20 nieuwbouwprojecten in én 
om de Stad Groningen. Het team van Thuis Nieuwbouwma-
kelaars is inmiddels uitgebreid met financieel adviseur Michel 
Dijk, die onder de naam van Van Bruggen Adviesgroep ope-
reert. Zo worden de klanten van Thuis optimaal geadviseerd 
bij de aankoop van een nieuwe woning! 
Het team, de locatie en de werkwijze zijn uniek en maken dat 
het team van Thuis Nieuwbouwmakelaars vol vertrouwen 
naar de toekomst kijkt. En dat is ook de jury van Dé Jonge 
Ondernemersprijs van het Noorden opgevallen. Dagmar Bol-
wijn drong door tot de finale. 
Dé Jonge Ondernemersprijs (JOP) is een initiatief van het 
Jong Bedrijven Netwerk Fryslân, Jong Bedrijven Netwerk 
Groningen en het Jong Bedrijven Netwerk Drenthe. De JOP 
wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. Met deze prijs 
wil de organisatie veelbelovende ondernemers uit Gronin-
gen, Drenthe en Friesland, gestart tussen 1 januari 2006 en 
31 december 2009, een extra stimulans geven. 
Tijdens de finale op 22 november moeten de negen kandida-
ten, onder wie Dagmar, zich opnieuw presenteren. Per pro-
vincie wordt 1 winnaar gekozen en één van deze drie wordt 
overall-winnaar. Die persoon wint Dé Jonge Ondernemers-
prijs van het Noorden. 

http://www.slagerijdebuurderij.nl/
http://www.noordlaren.eu/nieuwsoverzicht/nieuwsuitnoordlaren
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luidt, en heb ik al heel wat fietstochten uitgezet voor de jaar-
lijkse fietsdag. 
 
Als je in een andere omgeving komt, dan kom je weer an-
dere mensen tegen - misschien wel oude bekenden. Zo 
kwam ik een vroegere studievriendin tegen, die later weef-
lerares was geworden, en die mij meenam naar de open 
dag van het weefcentrum, dat destijds in Wildervank was 
gevestigd. Daar zag ik zulke prachtige dingen; die wilde ik 
ook leren maken. En dat is gelukt. Mijn huis dat aanvanke-
lijk vrij leeg was staat nu vol weefgetouwen, en ligt vol ga-
ren en wol. 
 
Er is in Noordlaren en de omgeving heel wat te beleven; ik 
heb vast nog niet alles ontdekt. Het lijkt of ik hier gisteren 
ben komen wonen, maar dat is 14 jaar geleden. Ik blijf ge-
nieten van bijvoorbeeld de koeien voor mijn ramen - vroe-
ger melkkoeien, die in gelid het hokje in en uit liepen, nu 
koeien met kalfjes, van de natuur, van de activiteiten in het 
dorp, van.................... nog heel veel meer. 

 

DE LEZERSPEN 

 

Door: Wimmie Albada 
 
 
Nog nooit had ik van Noordlaren gehoord toen ik een 
nieuwe woonplaats zocht. Ik woonde in Terneuzen, 
dichtbij de -vooral Belgische -cultuur, waar ik volop van 
genoot. Opera's, concerten, musea, mooie steden, leuke 
restaurantjes, met heerlijk eten; het was er allemaal. In 
de vakanties trok ik naar de natuur, vooral naar de ber-
gen. Mijn werk was gestopt, en mijn beste- en tevens 
fiets- vriendin overleden. 
 
Ik besloot mijn leven om te gooien en dus in een natuurge-
bied te gaan wonen, en de vakanties aan cultuur te beste-
den. Mijn oog viel op Drenthe, waar we wel eens hadden 
gefietst. 
Het was niet zo eenvoudig om een huis te zoeken; er be-
stond nog geen internet, waar je huizen op kunt bekijken. 
Middagen heb ik aan de telefoon gezeten om makelaars, die 
me iets hadden toegestuurd, te bellen, en mijn vragen- en 
wensenlijst op hen af te vuren. Zo nu en dan ging ik eens 
kijken, tot ik het huis in Noordlaren vond. Toen ik het ge-
meentehuis in Zuidlaren belde om iets te weten te komen 
over bestemmingsplannen kreeg ik te horen dat Noordlaren 
in Groningen ligt en bij de gemeente Haren hoort.  
Het was een heel boeiende tijd. 
 
Mijn toenmalige buren, Anton en Suze, vertelden me meteen 
dat ik met de neus in de boter viel, want het volgend jaar was 
het dorpsfeest, en ik zou dus al gauw kunnen beginnen mee-
helpen aan het versieren van een wagen en de straat. Het 
werd een wagen die een vooruitziende blik toonde, namelijk 
iets met geld, want de euro zat er aan te komen. In mijn tuin 
stond een ooievaarsnest, want er waren kleine kinderen in 
de straat. Ondanks het feit dat er nooit een ooievaar is ge-
land, is het aantal kinderen in de straat sindsdien enorm toe-
genomen. Het versieren van de wagen  werd gedaan in de 
schuur van Marcus en Geesje Hoenderken. 
Al gauw viel er een dorpskrant in mijn brievenbus. Hierin 
stond een artikeltje over gym in de Hoeksteen, geschreven 
door Dien Sants. Omdat ik al lang lid was van een gym groep 
belde ik Dien om wat meer inlichtingen. Het werd meteen 
een gesprek van zeker een half uur, en sindsdien gym ik in 
de Hoeksteen.  
 
Het contact met Dien bleef en ze is tot nu toe de grootste 
afnemer van mijn appels en peren, die via haar, ook bij ande-
ren terecht komen. Omgekeerd heb ik achter mijn huis vaak 
rabarber, boerenkool en andere groentes gevonden, afkom-
stig uit haar tuin of uit die van Gini of misschien nog wel er-
gens anders vandaan. Ook heeft ze mij geleerd hoe ik deze 
stoof-steen-peren, die ik niet kende, moet behandelen om ze 
lekker te laten smaken. 
 
Op de gym werd ik meteen uitgenodigd om kennis te komen 
maken met de plattelandsvrouwen. De eerste avond die ik 
mee maakte was meteen erg gezellig: een doe-avond. We 
maakten zelf kaarsen. Die van mij staan nog altijd op de 
schoorsteenmantel, in door mijzelf gedraaide kandelaars. Ze 
zijn veel te mooi om op te branden. Inmiddels ben ik dus ook 
al vele jaren lid van de Vrouwen van nu, zoals de naam nu 


