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WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN DE HOEKSTEEN 
 

Zaterdag 14 januari 2012 om 20.00 uur is het weer zover: 
Dan zijn alle Noordlaarders weer van harte welkom op de 
Nieuwejaarsbijeenkomst in de Hoeksteen. 
 

Thomasvaer en Pieternel nemen weer op geheel eigen wijze de Noord-
laarder actualiteiten met U door en na afloop willen we weer de inmid-
dels beroemde Proeverij van “Noordlaarder Heerlijkheden” houden. 
Iedereen kan dus weer laten zien wat hij of zij culinair in huis heeft. 

 

Hoe kunt U meedoen? Wat is exact de bedoeling? 
 

Maak circa 50 hapjes (bv. gevulde eieren, bladerdeeghapjes, harti-
ge taart etc. etc.) voor de Nieuwjaarsborrel. Het gaat om kleine bor-
relhapjes die je uit de hand kan opeten. 

 

De hapjes neem je mee, op eigen schaal, op de avond zelf. Houdt er 
rekening mee dat de hapjes nog ongeveer 1 uur blijven staan voor 
ze worden opgegeten. Dek ze dus af met bv. folie. 

 

Vermeld duidelijk je naam en de naam van het gerecht bij je schaal. 
 

Ook dit jaar zal onze deskundige jury het lekkerste hapje kiezen. De 
winnaar krijgt de Noordlaarder hapjes bokaal, het recept wordt gepubli-
ceerd in de dorpskrant en eeuwige roem. Tevens is er een prijs voor de 
meest creatieve inzending, de Noordlaarder Ster. Laat U dus van uw 
beste kant zien en doe mee in deze heerlijke rubriek! 
 

Noteer dus alvast in Uw agenda zaterdag 14 januari om 20.00 uur in de 
Hoeksteen.  
 

Neem uw buren mee en geniet van deze heel gezellige avond! 
        

De Nieuwjaarscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomasvaer en Pieternel 2010  
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DE BUURDERIJ AAN DE VOGELZANG-
STEEG 

 

DE LIMOUSINKOEIEN VAN JAN ARENDS  

DE INZET VAN VADER SIEBRAND 

DE SLAGERIJ VAN HENK WARNERS  

 

Door: Ettie Huizing 

 

Nee, Jan Arends (40) is niet iemand die precies acht 
uur per dag werkt. In de zomer staat hij vaak om zes 
uur ’s morgens op om te hooien, om zeven uur ontbijt 
hij met zoon Lukas, brengt hem naar school en gaat 
meteen door naar zijn werk bij de gemeente. ’s Avonds 
na het eten roept de boerderij hem, het gebeurt zelfs 
wel dat hij een hele nacht doorwerkt. Het mag verba-
zingwekkend worden genoemd dat hij zo rustig en ont-
spannen een uur lang met mij zit te praten. Al gaapt hij 
af en toe even. 

Jan Arends: Mijn koeien mogen worden gezien! 
 

Jan: “Ik slaap nooit meer dan zes uurtjes per nacht. Het 
komt zelfs wel eens voor dat ik zo’n vierentwintig uur achter 
elkaar doorga. Ik verneem trouwens dat ik dat tegenwoor-
dig een ietsje minder goed verdraag dan vroeger. Toen had 
ik genoeg aan één dag om van zo’n nacht doorwerken te 
herstellen. Nu heb ik drie dagen nodig. Vakantie neem ik 
niet, alleen verspreid door het jaar af en toe een middagje 
vrij. Maar dat wordt natuurlijk anders, nu Lukas groter 
wordt. Zo’n kind wil in de vakantie graag een weekje weg. 
En Jolien wil ook wel eens iets anders zien dan die koeien-
koppen, hahaha. Zij is niet van boerenafkomst.” 

 

Pure liefde voor het boerenberoep. 

Tja. Iedere doorsnee burger zal de wensen van Jolien en 
Lukas begrijpen. En zich daarbij afvragen: Wat beweegt 
iemand om, naast een  volledige baan bij de gemeente, ook 

nog de last van zo’n boerenbedrijf op zich te nemen? Het 
antwoord op die vraag wordt in de loop van het gesprek dui-
delijk: Pure liefde voor het beroep van boer.  

Jan: “Ik wou van kinds af aan absoluut boer worden. Koeien 
melken, dat vond ik het mooiste wat er was. Nog altijd. Mijn 
ouders woonden aan de Zuidlaarderweg, in het huis waar 
nu oom Bertus woont. Iedere dag na school ging ik naar opa 
en oma Harms in de Vogelzangsteeg, ik was daar kind aan 
huis. Wij hadden (als hij over opa praat, gaat hij ongemerkt 
over op wij) ongeveer vijfendertig melkkoeien. Ik vergeet 
nooit weer hoe ik met mijn opa - - - och, het klinkt misschien 
een beetje melancholiek - - - maar daar denk ik nog zo vaak 
aan. Met de melktank op een kar achter de trekker reden we 
naar het land achter het Noordlaarder bos, waar onze koei-
en stonden. Elk op ons melkkrukje, zo zaten we te melken 
en wat te praten.” 

Er valt een kleine stilte. Dan weer, vol enthousiasme: “Ik 
ben zó blij dat ik dat gekend heb! Als kind al vond ik dat zo 
mooi! Halverwege de laatste klas van de lagere school ver-
huisden mijn ouders naar Tolbert, dat vond ik ver-schrik-ke-
lijk! Ik wil niet overdrijven. Maar ik denk dat ik wel ieder 
weekend van Tolbert naar de boerderij van opa en oma 
fietste. Het boerenbedrijf was indertijd kleinschalig. Tegen-
woordig is het veel grootschaliger dan toen. En toch kan de 
boer er nu bijna geen bestaan uit halen. Terwijl - mijn opa 
werkte ’s nachts niet door hoor, dat deed hij echt niet!  
Hooguit eens een piekperiode, met hooien. Verder niet.” 

Welke opleiding heb je gedaan. 

“Middelbare Landbouwschool.” 

En toen kwam je bij de gemeente terecht?! Terwijl je zó 
graag boer wilde worden?! 

“Ja. Maar ik ben geboren in de ongelukkige periode van het 
melkquotum. Een melkveebedrijf was daarom voor mij geen 
haalbare kaart. Toch moest ik werk hebben. Dus toen heb ik 
bij de gemeente gesolliciteerd en werd meteen aangeno-
men bij de plantsoenendienst.” 

 

Hartstikke trots.  

Op een dag kreeg Jan een kalf van opa. Dat kalf werd een 
koe en die koe kreeg weer een kalf. Toen stonden er twee 
van hem bij opa op stal. Die twee werden al vlot vier en 
daarna zes. 

Op welke leeftijd begon je zelf met de boerderij. 

“Achttien? Negentien misschien? Ik wou graag verder. Maar 
opa had er weinig zin meer in. Die wilde stoppen. Dat paste 
dus niet. Ondertussen had ik in vakbladen al wel eens iets 
gelezen over: het beheer van het Groninger Landschap. Ik 
heb ze opgebeld en gezegd: ‘Jullie hebben natuurterrein dat 
begraasd moet worden. Ik zou wel vleeskoeien willen fok-
ken. Zouden we elkaar daar in passen?’  

‘Kom maar met je vee,’ zeiden ze. ‘Je kunt voor een jaar 
drie hectare van ons pachten en als het goed bevalt, gaan 
we daarna door.’ Ik heb de koeien bij opa verkocht, een klei-
ne schuur gebouwd en tien Limousin koeien in Frankrijk ge-
kocht. Het is niet zo dat je bij de bank binnen kunt lopen en 
zeggen: ‘Ik wil een lening voor het kopen van honderd koei-
en en voor het bouwen van een grote schuur.’ Nee, zo is het 
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niet. Het klinkt misschien zielig, maar zo bedoel ik het 
niet. Ik heb mijn bedrijf langzaam opgebouwd en dat kon 
ik, omdat ik die vaste baan ernaast had. Én dankzij mijn 
vader Siebrand! Zonder hem had ik dit nooit kunnen 
doen. Met hem heb ik zoveel geluk! Die man heeft een 
inzet! En een energie! Als je mijn vader in dienst hebt, 
kun je twee medewerkers wegsturen. Hij is onvermoei-
baar en hij heeft nog plezier in dit werk ook.” 

 En zoon Lukas? Heeft hij plezier in de boerderij? 

“Weet ik nog niet. Hij vindt het nu niet leuk omdat ik altijd 
aan het werk ben. ‘Zullen we voetballen?’ vraagt hij me 
dan. Zeg ik: ‘Nee, ik moet voeren.’ Rondrijden op de trek-
ker vinden zijn vriendjes leuk. Maar Lukas niet. Als peuter 
zat hij, vastgeknoopt in zijn stoeltje, soms meer dan een 
uur naast me op de trekker. Nou, dan vindt een kind het 
niet leuk meer. Ik klets graag zo een beetje met hem en 
laatst vroeg ik: ‘Had je liever in een gewoon huis willen 
wonen?’ Hij zei: ‘Als er een heel grote schuur bij is - ja, 
dan wil ik dat best.’ Ik begrijp dat wel. Maar natuurlijk 
hóóp ik ten stelligste dat hij later boer wordt.”       

 

Kun jij je de dag herinneren dat de eerste tien koeien hier 
afgeleverd werden? 

“Absoluut!!! Het was in 1994. Kwam er zo’n internationaal 
transport! Ik was hartstikke trots, ik weet zelfs de oornum-
mers nog. Die koeien waren mijn spaarpotje. Zodra ik een 
beetje geld over had, bouwde ik weer een stukje bij de 
stal aan. Maar ik stapte nooit verder dan mijn veestapel 
waard was. Deze nieuwe potstal betekent voor mij dan 
ook een mégasprong. Ik wilde die graag, want t.z.t. hoop 
ik mijn hele bestaan uit het bedrijf te halen. Voordat ik 
ging bouwen heb ik overleg gehad met het Groninger 
Landschap, waarmee ik nu al jaren lang een heel goede 
relatie heb, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Ze ken-
nen me, ze weten dat ik een goede pachter en beheerder 
ben. Het doel van het Groninger Landschap is niet om 
landbouw te plegen, maar om natuurterrein te behouden. 
Als zij bijvoorbeeld ergens een bijzondere plant zien 
staan, die van schrale grond houdt, dan zeggen ze: ‘Jan, 
op dat land komt géén mest.  

Want die grond moet verschralen om die bijzondere plant 
terug te krijgen.’ Dat doet mijn boerenhart wel es zeer, je 
wilt eigenlijk toch ook oogsten. Ik pacht nu een natuurter-
rein van 260 ha, dat hemelsbreed tussen de Osdijk en de 
Dokter Ebelsweg ligt: de Onner polder, de Oostpolder en 
de Harener Wildernis. In het onderhoud van het terrein 
van het Groninger Landschap zit een deel van mijn inko-
men. Ook wordt door hen mijn stalmest grotendeels op-
gehaald. Verder gebruik ik zelf van de mest voor de 40 ha  
grond, die ik nog pacht van anderen.  

Nee, ook daar gebruik ik nóóit kunstmest of bestrijdings-
middelen.  Ik verbouw daar grasklaver om mijn koeien ’s 
winters mee bij te voeren. Want koeien hebben in die pe-
riode energierijk voedsel nodig. De rest van de stalmest 
gaat naar particulieren, zoals kwekerij De Bonte Hoek en 
groentekwekerij Hans van Zanten.”   

De, niet te benoemen, schoonheid van de koe. 

Het land waar zijn koeien grazen, ligt vrij ver van de boer-

derij. Logische vraag: Moet jij er niet bij zijn als er een kalf 
wordt geboren? 

“In principe niet. 95% wordt zonder hulp geboren. Kijk, een 
kalf komt er zo uit.” Jan gaat staan en demonstreert de lig-
ging van een kalf bij de geboorte, door beide armen naar 
voren te steken: “Maar het kán gebeuren dat er een pootje 
naar achteren steekt, of dat het kalf achterstevoren ligt. 
Daarom heb ik het liefst dat een koe op stal afkalft. Ik heb 
nu honderd en vijftig moederdieren, zoogkoeien. Als ze alle-
maal een kalf krijgen, heb ik ineens driehonderd.” 

Vind jij een koe een mooi dier? 

“Ja!!! Absoluut!!! Ik kan het niet benoemen. Het is haar hele 
gedaante. Ik ken ook mijn eigen fok. Niet van naam. Maar ik 
zie aan de kop, of aan de stand van de hoorns, of aan de 
hele bouw - of ze bij mij vandaan zijn. Die zijn me eigen. 
Koeien lijken misschien wat sullig, maar ze hebben best hun 
eigen streken. Er heerst ook een echte hiërarchie binnen de 
kudde. Als een koe kalft bijvoorbeeld, maak ik vaak een 
hokje voor moeder en kind, zodat ze in alle rust even aan 
elkaar kunnen wennen. Maar daarmee haal je de koe uit de 
kudde. Na drie dagen haal ik het hokje weg en dan wordt 
eerst wél even weer de rangorde bevochten.” 

Waarom koos je voor het Franse ras uit de Limousin? 

“De Limousin kan goed tegen de sobere grond van het Gro-
ninger Landschap. Zij heeft juist die schrale grond nodig, op 
rijke grasgronden krijgt ze snel diarree en eiwitvergiftiging. 
Bovendien is de Limousin van nature een sterk ras. Als een 
boer vroeger te arm was om zich een paard te veroorloven, 
dan spande hij zijn koe voor de ploeg. Wist ik niet hoor, heb 
ik gelezen. Ze zijn ontzettend gespierd. Maar ze hebben fijn 
botwerk en dat maakt deze koeien tot een goed vleesras. In 
vaktermen heet dat: ze slachten weinig af.” 

Een boerenbedrijf. Een volledige baan bij de gemeente. En 
nu ook nog een slagerij?  

Verlegen lachje: “Ja. Ja. Als je iets wilt?” 

Dan weer full speed ahead: “Ik heb supergoed vee - maar 
dan lag het vlees later in een superdure biologische winkel 
of mijn koe ging weg naar de supermarkt. Ik, die het werk 
deed, werd mak gehouden door de machtige supermarkt-
concerns. Zó, dat ik net niet omviel. Daar baalde ik van. Die 
cirkel heb ik altijd graag willen doorbreken met verkoop aan 
huis. Maar als je zoiets wilt, moet je het professioneel doen. 
En professioneel was ik niet.  

Zo kwam Henk Warners in beeld. Hij was jaren lang zelf-
standig slager in Haren, maar is in 2007 gestopt. We zijn 
zo’n twee jaar bezig geweest met uitzoeken van: Wat kost 
het, wat brengt het op, hoe deel je. Ik moest er wat aan ver-
dienen en hij moest niet het gevoel hebben uitgewrongen te 
worden. En omgekeerd natuurlijk. Het was een langdurige 
puzzel. De beste constructie bleek uiteindelijk te zijn: Henk 
pacht de winkel van mij en ik verkoop mijn koeien aan hem. 
Ons vlees heet niet biologisch - dat is een beschermd 
woord. Ik ben nog wel aangesloten bij het Eco-keurmerk, 
maar ik ga daar weg om praktische redenen. Het probleem 
in mijn ogen is dat het Eco keurmerk bepaalt of jij biologisch 
werkt. Als ik bijvoorbeeld een stuk land van het Groninger  
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Landschap bijpacht, moet ik dat bij hen aanmelden. Zij 
noemen dat stukje bijgepachte land meteen “land in om-
schakeling”. Daarna duurt het twee jaar voordat het biolo-
gisch genoemd mag worden! Terwijl het n.b. al 15 à 20 
jaar biologisch natuurterrein is! Dat is toch onzin. Dat heb 
je met een vereniging die over zo’n keurmerk beslist. Ver-
schijnt er zo’n controleur. Ik zeg: ‘Jij weet toch jongen, dat 
dit biologisch is!’ Toch komt er dan weer een brief: Afwij-
king geconstateerd. Maatregelen zullen worden geno-
men. Krijg ik kippenvel van. Zullen die ambtenaren zich 
bemoeien met mijn stukje land, waarvan ik weet dat het al 
tien jaar natuurterrein is!? Dat wíl ik helemaal niet, al die 
verrekte regels passen niet in mijn bedrijf.  Het klinkt mis-
schien eigenwijs, maar ik ben altijd los van iedereen ge-
weest, ik moet aan tafel mijn mond af kunnen vegen en 
zo weg kunnen gaan.  

Kijk, als je levert aan een winkelketen, is het wel belang-
rijk dat je gecertificeerd bent. Maar ik vermarkt het alleen 
hier. Ons vlees is puur uit de natuur. Streekgebonden, 
niks komt van buitenaf. Het groeit en bloeit, op kleine 
schaal, in de polders. Ik durf er mijn hand voor in het vuur 
steken dat er geen bestrijdingsmiddelen of antibiotica 
worden gebruikt. Wij leggen de lat op het allerhoogst. Als 
de koeien straks weer op stal staan, mag iedereen ze 
zien. Ook al koop je niks, je mag zo doorlopen naar ach-
teren. Het liefst zou ik aan huis ook slachten. Maar dat 
mag niet. Mijn koeien worden geslacht bij slachthuis 
Kroon in Euvelgunne. Het vlees komt, uitgebeend, in krat-
ten aan en wordt hier ter plekke verwerkt door Henk. 

Laatst zei iemand: ‘Je moet meer koeien naar de Vogel-
zangsteeg brengen, dat trekt klanten.’ Ik weet dat niet. 
Koeien, met die mooie koeienogen en die bruine kleur, ze 
zijn vrij aaibaar. Het kan averechts werken - dat iemand 
een favoriete koe heeft - en opeens is-ie weg.  

Ja zeker, het doet ook mij wat als ik een koe weg laat 
gaan. Vooral als ze een makkelijke koe is, dan doet het 
wel pijn als ze weggaat. Maar ja, zo steekt de wereld in 
elkaar, ik heb er vrede mee, ik weet dat ze een koewaar-
dig leven heeft gehad.” 
 

Een belediging voor de koe. 

Mensen die bewust scharrelvlees kopen, hebben vaak 
bezwaren tegen het eten van veel vlees.  

“Die discussie geldt vooral wat betreft de intensieve vee-
houderij. Voor het eten van vlees van de veehouderij zo-
als ik die uitoefen, heb ik een bepaalde filosofie. Dat klinkt 
alsof ik dat zeg omdat het me goed uitkomt, maar zo is 
het niet. Ik zie het zo: vanaf het moment dat je geboren 
wordt, leef je ten koste van. Daar kom je niet onderuit, 
ook jij niet. Het is een grote cirkel en daar zitten koeien, 
varkens en kippen ook in. Eet je een ei, gaat het ten kos-
te van die kip. Is die kip een keer uit gelegd dan wordt ze 
geslacht en opgegeten. Zo wordt alles gebruikt van de 
kip. Drink jij wél de melk van de koe en je wilt haar vlees 
niet gebruiken, dan vind ik dat haast een belediging voor 
de koe. Want die koe gaat niet naar een bejaardentehuis 
en de mens moet eten. Dat eten moet ergens vandaan 
komen. De grote vraag is: hoe wordt dat dier door de 
mens gehouden. Dáár kun je over discussiëren. Heeft ze 
haar hele leven in de natuur geleefd, dan kun je haar 
vlees gerust eten. Alles wat jij tot je neemt, komt tot stand 

ten koste van. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Wij mensen hebben gewoon het geluk dat wij bovenaan 
staan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Warners: De verkoop gaat meer dan uitstekend! Het 
rundvlees komt van de Limousin koeien van Jan Arends, het 
varkensvlees betrek ik uit Slochteren, het  kippenvlees is 
van ‘Het Bourgondisch Scharrelhoen’ en het lamsvlees komt 
van Texel. De dieren groeien op in de vrije natuur, vrij van 
stress en  zonder groeibevorderaars of antibiotica. De men-
sen weten dat wij qua kwaliteit gegarandeerd in het hoogste 
segment zitten. 
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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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NIEUW INITIATIEF VAN DE FEESTCOM-
MISSIE!! 
 

Door:  Tiny Koning, namens de ploeg Rozema/Kroeze/
Lamberts. 
 

Bijna 50 deelnemers verzamelden zich zaterdag 29 okto-
ber 2011 om 16.00 uur bij het SBS clubgebouw achter 
De Rieshoek. De oudste was ongeveer zeventig en de 
jongste nog net geen een. Zelfs honden waren welkom!! 

 

Allemaal wilden ze mee doen aan de door de Feestcommis-
sie georganiseerde gps wandel puzzle tocht. Een geweldig 
idee en enthousiaste mensen. Maar… een gps? In de auto, 
dat wel maar lopende in je hand? Dat is toch even iets an-
ders. Uitleg door de leiding volgt. Zij weten er alles van. 
Hebben het traject tenslotte al meerdere keren gelopen. Het 
duurt even voor de zeven geselecteerde groepen welge-
moed op pad kunnen  gaan. De stemming is uitstekend,  het 
weer doet z’n best, iedereen kan al aardig overweg met de 
gps, de uitleg was immers helder, de stampotten wachten 
na afloop,  dus wat kan er mis gaan? 

Eigenlijk niets. Dolle pret als ontdekt wordt dat een groep 
wat al te enthousiaste wandelaars 

na ruim twee kilometer lopen in de Appelbergen zit en nog 
geen enkele opdracht heeft gevonden. Klopt dat wel? Ge-
lukkig is er een nood nummer en volgt opnieuw uitleg van 
de gps. 

Een andere groep wandelt dwars door mais velden en over 
bouw- en weiland. De uitleg was toch duidelijk? De route 
gaat over gebaande (soms weliswaar zand) wegen. Niet 
getreurd, we waren er immers opgekleed? Opnieuw pret, nu 
bij deze groep.  

De meesten belanden toch keurig voor dat het donker wordt 
in het Noordlaarderbos. Daar is het zoeken naar de op-
drachten, achter bomen, boomstronken, in de bomen in 
herfsttooi, het kan niet op. De vogels, die zo langzamerhand 
naar bed willen, protesteren luid van al die inmenging op 
hun terrein. Het duurt maar kort.  

Sommige magen beginnen te knorren. Het wordt donker, 
opdrachten zijn met moeite nog te lezen. Kleine zaklan-
taarns doen hun dienst. Het “heilig bergje” doet toch wel 
een beetje luguber aan in de vallende duisternis. Heette 
het ook niet het “galgenbergje”?    

Onze groep is als laatste gestart,  heeft alle opdrachten 
gevonden, en  zich geweldig geamuseerd. We moeten nu 
nog even de woord puzzle oplossen. Ook dat lukt. Daar-
mee worden we winnaar! Tijdens de maaltijd wordt geëva-
lueerd. Allen zijn vol lof. 

Dank aan de organisatie, de Feestcommissie en alle ande-
re deelnemers. De sfeer tijdens het prima stamppotten 
buffet is optimaal en veel dorpelingen hebben elkaar  weer 
op een heel  andere manier leren kennen.   

Voor herhaling vatbaar. 
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Pompoen soep van Roel F. te G. voor 4 

personen 

Door Peter van Ek 

Jarenlang hebben Maartje en ik in het ORKZ te 

Groningen gewoond, de meeste tijd met veel 

plezier. Ik denk dat voor velen in ons dorp het 

oude rooms katholiek ziekenhuis een plek van 

genezing of geboorte was. Voor ons was het 

een plek om te wonen en te leven.  Na de ver-

huizing van het RKZ naar het huidige Martini 

ziekenhuis werd het pand aan de Hereweg ge-

kraakt. 

Een dag na de kraak kwam de pastoor nog snel even langs. 
Niet om zijn zegen te geven, maar om uit het glas-in-
loodraam in de kapel het gezichtje van het kindeke jezus en 
Maria te verwijderen. Ook in die tijd werden krakers gezien 
als de paria’s van onze maatschappij, inmiddels is dat niet 
veel verbeterd. Het oude RKZ trok een bonte verzameling 
van mensen aan; punkers, rockers en wavers, kunstenaars, 

muzikanten en dichters, werklozen, arbeiders en gepensio-
neerden. Er werd een bioscoop opgestart, een biologisch 
eetcafé, een bar, oefenruimtes, ateliers en dat allemaal ge-
rund door vrijwilligers. Daarnaast was het een woonplek 
geworden voor zo’n 250 bewoners. Het onderhoud en be-
stuur werd gedaan door de bewoners. De eerlijkheid gebied 
te zeggen dat er ook een aantal zotten, alcoholisten, en zie-
lepoten woonden in het ORKZ. Roel F. bezat al deze karak-
teristieken. Echter elk mens heeft wel een positieve kant 
voor Roel F. was dit appeltaarten bakken en pompoensoep 
maken.  

Ik heb van vele mensen pompoensoep geproefd:  zelfge-
maakte pompoensoep, pompoensoep in chique restaurants, 
pompoensoep uit blik, pompoensoep op biologische mark-
ten etc. Soms zijn ze net eetbaar, meestal niet. Nooit heeft 
mij een pompoensoep kunnen bekoren…tot de soep van 

Roel F. Een eerlijke zoetige maaltijdsoep met pit, vegeta-
risch en makkelijk te maken. Heerlijk met een stuk warm 
turksbrood uit de oven. Mocht u dezelfde ervaring hebben 
met pompoensoep als ik, maar het toch nog wel eens een 
keer willen proberen, dan raad ik u de pompoensoep van 
Roel F. van harte aan. Eet smakelijk. 

Benodigdheden: 

∗ Grote hoge pan. 

∗ Een liter groentebouillon, misschien iets meer. 

∗ 1 pompoen van ongeveer een kilo 

∗ 2 uien 

∗ 2 winterpenen 

∗ 1 courgette 

∗ 2 aardappels 

∗ 2 theelepels koriander poeder 

∗ 1 theelepel komijnpoeder 

∗ Peper & zout 

∗ Scheutje olijfolie (naar smaak) om in te bakken 

∗ Scheutje room 

Ontpit de pompoen, schillen is niet nodig. Verwijder lelijke 
plekken. Snijdt deze in blokjes. Maak de wortels schoon en 
snijdt deze ook in blokjes. Uien in ringen. Alles tezamen 
aanbakken in de olijfolie, gedurende een minuut of 4 op 
hoog vuur, blijven roeren. Schenk de bouillon erbij. Voeg de 
aardappelen in blokjes toe. Vervolgens de koriander en de 
komijn toevoegen. Doe de deksel op de pan en laat het ge-
heel 15 minuten zachtjes doorkoken. Snijdt ondertussen de 
courgette in plakjes en voeg deze toe. Deze 6 minuten laten 
meekoken. Vervolgens pureer/roerzeef de soep. Voeg zout 
en peper toe naar smaak. Klaar ! 

Voeg eventueel op het bord wat room toe aan de soep. 
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� Boerderijen 

� Villa’s 

� Recrea5e  

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 le-

vering zand en grind. 

Lageweg 11,  

Noordlaren    

Tel. 050-4095580 / 

06-43550108 
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BEREIDING 

 

Snijd het stokbrood in niet te dunne plakjes. Besprenkel 
ze met notenolie (het liefst de echte uit Frankrijk!) en 
leg ze op een bakplaat. Dan gaan ze voor een paar 
minuutjes (5 à 6) de oven in (200 gr.) pas op dat ze niet 
verbranden, ze moeten licht geroosterd zijn. 
Laat ze even afkoelen en besmeer ze met tomatenta-
penade die je heel gemakkelijk zelf maakt van zonge-
droogde tomaatjes op olie, een teentje knoflook, verse 
basilicum en wat kruiden. Gebruik gewoon wat je lekker 
vind! Even in de keukenmachine voor een fijne mix of 
lekker hakken met een goed keukenmes voor een gro-
ver resultaat. Te veel gedoe? Er zijn ook kant en klare 
potjes tapenade , maar ja, lang zo lekker niet natuurlijk! 
De gamba’s heb je een dag van te voren even gefruit in 
een klein scheutje olijfolie daarna doe je ze in een af-
sluitbare pot en doet er een paar eetlepels pesto bij. 
Eveneens heel makkelijk zelf te maken als je een keu-
kenmachine hebt. Mix een flinke hoeveelheid verse 
basilicum met een paar eetlepels olijfolie, een handje 
pijnboompitten, wat fijn geraspte Parmezaanse kaas en 
een teentje knoflook. 
Wees gerust, voor de haastige koks is ook dit kant en 
klaar in een potje te krijgen. 
Nadat ze een nachtje in de pesto hebben gestaan trekt 
de smaak zo heerlijk in de gamba’s! 
Doe de stokbroodjes op een mooie schaal en steek met 
een cocktailprikker op elk plakje een gamba, mooi 
rechtop zodat het net een bootje lijkt. 
Enne.. succes verzekerd! 
 

Tenslotte ; ik moet er wel even bij vertellen dat ik nog 
een‘standje’ kreeg van de jury omdat ze het hapje erg 
vet vonden. Misschien moet je daarom wat terughou-
dender zijn met de oliën die je gebruikt. 
Ach, zolang je dit smulhapje maar niet elke dag eet kan 
het best eens voor een keertje. 
 

   Groetjes van Petra Groefsema Zuiderstraat 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECEPT BRUSCHETTA’S 
 

 

Recept van: Petra Groefsema   
 

Voorafgaand… 

Onlangs kreeg ik een telefoontje met het 
verzoek of ik voor de volgende dorpskrant 
even het recept wou mailen van de 
bruschetta’s voor de nieuwjaarsreceptie 
van afgelopen jaar waar ik de 2e prijs mee 
gewonnen heb… 

Oeps! dat wordt even diep in m’n geheugen 
graven, dacht ik, want ik behoor tot die 
groep mensen die zich niet aan recepten 
placht te houden. Ik flans meestal maar wat 
in elkaar met de dingetjes die ik in huis heb 
en voeg daar nog wat verse ingrediënten 
aan toe. Als men dan aan me vraagt hoe 
heb je dat gemaakt, begin ik altijd te la-
chen, geen idee wat heb ik ook alweer ge-
daan? 
 

Afgelopen januari waren wij tijdelijk ‘dakloos’wat heet ; 
tijdens de bouw van ons nieuwe huis bezaten wij wel 
een grote stacaravan , maar die leek tijdens de winter-
maanden meer op een diepvrieskist en dat is niet echt 
prettig wonen. 
De redding was nabij toen onze dorpsgenoot Jouke de 
Jong een verre reis ging maken en wij al die tijd op zijn 
dieren mochten passen en dus in zijn huis konden wo-
nen! 
Zo hadden we ineens een riante keuken en kon ik mij 
eens lekker uitleven. Niet in de laatste plaats omdat ik 
natuurlijk moest concurreren met Margriet Kleinenberg, 
die wel erg vaak (terecht!) in de prijzen valt en waar ik 
toch graag een keer van wou winnen. Niet dat ik die 
illusie had (Margriet is in mijn ogen bijna professioneel) 
maar toch leuk om een poging te doen? 

 

Laat het nou met die bruschetta’s uit ‘mijn losse pols‘ 
toch gelukt zijn! We hebben er smakelijk om gelachen. 
Nu moet ik er aan geloven en mijn ‘recept’ prijs geven… 

Daar gaan we dan. 
 

RECEPT BRUSCHETTA’S 

 

Benodigdheden voor ongeveer 20 stuks : 
 

-Een groot stokbrood 

-tomatentapenade (eigen fanta-
sie) 
-kruiden (pepermix/zeezout/
oregano enz.) 
-verse pesto 

-20 grote gamba’s 

-notenolie/olijfolie. 
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∗ stoof de prei met de kerrie poeder zorg dat het water 
net niet boven de prei uit komt 

∗ bak alles wel apart want de ene groente heeft net wat 
langer nodig dan de andere 

 

Als je klaar bent met bakken doe je alles in één pan. Nog 
wat op smaak brengen met peper en zout en wat geraspte 
kaas. Ik zelf snijd en bak tegelijk. 

Bijvoorbeeld als ik de ui aan het bakken ben, snijd ik de 
champignons zodat je niet stil komt te staan als je aan het 
bakken bent. Dat scheelt weer tijd 

 

Recept salade dressing   

Recept van: Nyckle Swierstra 
 

Ik zal het maar bekennen: ik ben ‘verslaafd’ 
aan citroenen. Het klinkt misschien drama-
tisch maar net zo min als ik een leven zonder 
poezen en katten kan voorstellen (nee, niet om 
te eten uiteraard), kan ik me een leven zonder 
citroenen indenken.  
 

Vandaar dat ik voor deze editie van de Dorpskrant op zoek 
ging naar een citroenrecept. Nu zijn er vele en ik heb d’r wel 
een paar verzameld. Van mijn achterbuurvrouw Béatrice 
Poll kreeg ik eens voor mijn verjaardag een door haar sa-
mengesteld boekje vol citroenrecepten. Uiteindelijk kies ik 
toch voor het allersimpelste recept waarin de citroen een 
hoofdrol speelt. Voor mij is onderstaand recept de moeder 
van alle saladedressings. En ja: ik houd ook erg van sala-
des. 
 

∗ Ingrediënten  

∗ 1 citroen 

∗ twee of drie eetlepels honing 
 

Bereiding 

∗ pers de citroen 

∗ voeg de honing toe 

∗ roeren maar totdat de honing opgelost is 

 

Veel variaties zijn denkbaar. Je kunt elke soort room toe-
voegen: gewone room, kookroom, of zure room. Je kunt de 
dressing pittiger maken met een beetje mosterd. Of maak 
de saus  exotisch door er kokos aan toe te voegen met een 
vleugje kaneel. Het sausje komt het beste tot zijn recht in 
een groene sla met wat fruit (appel, peer of banaan).  En 
natuurlijk wordt het weer allemaal anders als je varieert met 
honingsoorten. Er is een groot smaakverschil tussen kool-
zaadhoning of lamsoorhoning. Of bloemenhoning of ….  

Aan de slag! 

Recept Macaroni  
 

Recept:  Macaroni – Anna Bos 
 

Anna Bos (19 jaar, Noorderstraat) is vierde-
jaars leerling zelfstandig werkend kok. Rond 
mei / juni 2011 zal ze examen doen. 
 

Haar recept voor macaroni is als volgt. 
 

Ingrediënten 
 

∗ 400 gr macaroni (of andere pastasoort) 

∗ 500 gr gehakt 

∗ 3 uien 

∗ 2 teentjes knoflook 

∗ 250g ram champignons 

∗ 3 paprika's 

∗ 2courquettes 

∗ 1 grote prei 

∗ 1 bosje bosui 

∗ 1 zakje geraspte kaas 

∗ kerrie poeder  

∗ ketjap manis 

∗ chili saus 
 

Bereidingswijze 
 

∗ snipper de uien en pers de knoflook 

∗ snijd de champignons in dunne plakjes *tip als je dat 
snel wilt doen gebruik een eisnijder  

∗ snijd de paprika's brunoise (blokjes) 

∗ snijd de courgettes brunoise 

∗ de prei in de lengte door 4 snijden wassen en rag fijn 
snijden 

∗ bosui in dunne reepjes snijden  

∗ kook de macaroni (meestal 8 minuten) 

∗ gehakt rullen op smaak brengen met peper en zout 

∗ bak de ui met knoflook 

∗ bak heel kort de bosui 

∗ bak de champions  

∗ bak de paprika en als ze bijna gaar zijn doe je er chili 
saus bij tot ze net onder staan 

∗ bak de courgettes en als ze bijna gaar zijn doe je er 
ketjap bij to ze net onder staan 
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Olijf ijs smaakt naar … 

NOORDLARENSE VROUWEN OP CULI-
NAIRE WANDELTOCHT 
 

Door: Nyckle Swierstra 
 

Neem veertien vrouwen. Voeg daaraan toe twee 
mannen. Zorg dat één van hen kok is. David Mon-
tante bijvoorbeeld; ja die van het tv-programma 
Topchef, waarin hij Groningen vertegenwoordigde. 
Plaats het gezelschap op Italiaans grondgebied; 
laten we zeggen Sicilië en Marettimo. Richt de blik 
op het meest recente voorjaar: mei 2011. Zorg dat 
de veertien alle vrijheid hebben om te koken, te 
wandelen, te luieren, te genieten … en, ja daar 
ging het om,  te eten! Lekker te eten. Wat heet: on-
ge-loof-lijk lekker te eten! Drie Noordlarense vrou-
wen konden de verleiding niet weerstaan. Béatrice 
Poll (Steegakkers) was één van hen.  
  

Het idee van de reis kwam van Annet Vegter 
(Glimmen. De organisatie was in handen van Wim van 
der Laan (Glimmen) en zijn reisbureau Stambecco. 
Deelnemers waren afkomstig uit Noordlaren, Glim-
men, Groningen, Roden en het Westen van het land. 
Het Noordlarense smaldeel van het gezelschap be-
stond naast Béatrice Poll, uit Maddy Stobbe 
(Steegakkers) en Janneke Kruiswijk.  
 

Rustig garen en laten afkoelen 

De culinaire wandeltocht duurde één week. Als Béatri-
ce herinneringen ophaalt aan die week beginnen haar 
ogen nog te glimmen. “Iedereen in de groep hield van 
koken, lekker eten en wandelen. Alle drie die zaken 
konden we in deze reis combineren. Perfect! We zijn 
een hechte groep geworden. Hebben nu zelfs al afge-
sproken om als groep in juni 2012 naar de Provence 
en waarschijnlijk in 2013 naar Kreta te gaan.” 

“Op Sicilië en Marettimo hebben we prachtige 
wandelingen gemaakt  Veel geleerd. En inderdaad on-
ge-loof-lijk lekker gegeten. En toch ben ik geen kilo 
aangekomen. Je eet alleen tijdens ontbijt, lunch en 
diner. Geen tussendoortjes en dat in combinatie met 
wandelen. Ik denk dat het daardoor komt.” 

 “De Italiaanse keuken is puur en eerlijk. Je kookt 
met ingrediënten die direct van het land of uit de zee 
komen. Je gebruikt geen smaakversterkers of andere 
chemische toevoegingen. Opvallend vond ik het dat 
Italianen sommige gerechten koud serveren die wij 
alleen maar warm eten. Mengesels van groentes, bij-
voorbeeld blokjes courgettes, venkel, ui en aubergines 
laten ze eerst rustig gaar worden in de oven. Een 
soort van ‘slow food’ aanpak dus, waardoor de smaak 
beter bewaard blijft dan bij fruiten of wokken. Pas na-

dat het mengsel is afgekoeld, wordt het opgediend. Ik 
zal je het recept geven van caponata, kan je het zelf 
uitproberen. Caponata is een Siciliaans voorgerecht 
met veel aubergines.” (Zie pagina … voor recept.) 
 

Oreganokloppertje 

“Ik heb veel geleerd. Verse vis schoonmaken: ik had 
geen idee hoe je dat precies doet; waar je op moet 
letten. En je ontdekt ook leuke dingen. Zo zag ik dat 
bij het maken van sausen een klein bosje samenge-
bonden, gedroogde, oregano gebruikt werd als klop-
pertje om de ingrediënten van de saus te mengen. 
Door het oreganokloppertje komt er net een vleugje 
oregano in de saus. Heel subtiel.” 

“David Montante was onze kok. Een inspire-
rend leermeester. Hij deed mee aan het tv-
programma Topchef. Na onze reis vonden  de voor-
rondes plaats. Daar is hij door gekomen. Hij heeft het 
erg ver geschopt. Pas op het einde, toen er drie van 
de acht deelnemers over waren, is hij afgevallen. Hij 
heeft dus net de finale niet gehaald. Ik vind  dat David 
erg sterk is op het gebied van smaak. Daar kreeg hij 
in het tv-programma vaak complimenten voor. Te-
recht!” 
 

Paradijselijk 

“Op Sicilië hebben we veel gezien. De tempel en het 
amfitheater in Segesta vond ik erg indrukwekkend. 
Begin vijfde eeuw voor Christus werd de tempel ge-
bouwd; nu is hij de best bewaarde tempel uit die tijd.”  

Marettimo is (... ) een klein eiland dat bestaat 
uit een berg in het midden, een rijke flora en fauna 
een overdaad aan helder water met vele vissoorten, 
baaitjes, wat strand fascinerende historische en ar-
cheologische plekken en een overheerlijke keuken.  
(… ) Auto’s zijn niet toegestaan. (…) Het enige 
plaatsje, ook Marettimo genaamd, is ongeveer 150 
families rijk ….  (Zie Marettimo Residence.) 

 

 “Ja. Marettimo is een paradijselijk plekje. We 
hebben wel eens een boottocht gemaakt rondom het 
eiland. De vis, die ’s nachts gevangen was, werd voor 
de lunch gegrild en geserveerd met een salade en 
overheerlijke rozemarijn focaccia. Andere dagen 
maakten we wandeltochten. Je was vrij om te kiezen 
wat je wou doen. Meestal was het ontbijt zo rond 8.30 
uur. Een uurtje later op pad, zelf bereide lunch mee. 
Je kon voor het ontbijt met de kok mee boodschap-
pen doen. In de loop van de middag kwam je weer 
thuis, nam een glaasje wijn met wat olijven, bruchetta 
of schapenkaas, kletste wat, of keek rustig vanaf het 
terras uit over de zee. Voor het avondeten kon je 
meehelpen met (leren) koken, maar als je geen zin 
had deed je dat niet en stak je bijvoorbeeld bij het af-
wassen de handen uit de mouwen.“ 
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Caponata in agrodolce    
  

Recept van Béatrice Poll 

Een voorgerecht met zoetzure aubergine voor 6 
personen: 

∗ 800 gr aubergines in blokjes van 2 cm.                                                              
∗ 120 ml olijfolie 
∗ 3 stengels bleekselderij in reepjes, evt 1 minuut ge-

blancheerd 
∗ 1 kleine ui in dunne plakjes 
∗ 300 gr rijpe tomaten, ontveld en kleingesneden * 
∗ 1 ½ tl suiker ** 
∗ 100 ml witte wijnazijn ** 
∗ 40 grl pijnboompitten of fijn gehakte amandelen 
∗ 100 gr groene olijven, ontpit 
∗ 25 gr kappertjes 
∗ 1 el sultana’s of andere rozijnen, 10 min in heet water 

geweekt en uitgelekt 
∗ Zout en peper 
∗ Verse blaadjes basilicum 

 
* Van David mag je dit gerust vervangen door 2 dl tomaten-
saus 

** Zelf vervang ik de suiker met witte wijnazijn door witte 
balsamico. 

Doe de blokjes aubergine in een vergiet, bestrooi ze royaal 
met zout, meng ze en laat ze 45 minuten staan. Spoel ze 
daarna af en dep ze met keukenpapier droog. Verhit 60 ml 
olijfolie in en pan en bak daarin de aubergines op niet te 
hoog vuur aan alle kanten goudbruin, roer vaak. Verhit in-
tussen in een andere pan de rest van de olie. Doe er de sel-
derij, ui en tomaten bij en bak ze op laag vuur 10 minuten; 
het moet een dikke en zachte saus worden. Voeg zout en 
peper naar smaak toe. Roer er de balsamico (of witte wijn-
azijn en suiker), olijven, kappertjes, sultana’s door en breng 
het geheel op laag vuur aan de kook. Roer er de aubergines 
door en laat alles 10 minuten pruttelen. Draai het vuur uit, 
laat het gerecht afkoelen en zet het 24uur in de koelkast. 
Bestrooi het gerecht met de pijnboompitten of amandelen , 
en dien het koud of op kamertemperatuur op. Gaarneer op 
het laatst met basilicum. 

Bon appetit! 

 

  

Olijf ijs smaakt naar … 

“Op Sicilië verbleven we twee nachten in een prachti-
ge oude hoeve van een olijfboomgaard. Dar hebben 
we het nodige geleerd over de groei, de oogst, de ver-
werking tot olijfolie. We kregen een maaltijd waarbij elk 
gerecht olijven of olijfolie bevatte. Er was zelf olijf ijs. 
Heel apart. Het smaakte naar amandelen …” 

 

Deel reisgezelschap aan de wandel / de lunch 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David laat het zien 
 



Noordlaren   
D O R P S K R A N T  

November, 2011 

14 

Kerstgans 
 
 

Recept van: Hanneke Videler 
  
 

Dagelijks hoor je hier in en rond het dorp gro-
te groepen ganzen gakkend overvliegen. Ik 
moet dan vaak denken aan mijn moeder. Zij 
kwam uit het Zuiden van Limburg, uit Kerkra-
de, waar de g zo zacht is dat hij klinkt als een 
j. Zij zei: ‘Unne jut jebratene janse is unne joe-
te jabe Jottes’. 
 
Heel lekker is bijvoorbeeld een grauwe gans van een onge-
veer een kilo vullen met gevulde (!) pruimen. Veel werk, 
maar je kunt ze daags tevoren klaarmaken, of zelfs invrie-
zen tot gebruik. 
 

Gevulde pruimen: 
 

∗ 750 g gedroogde, grote pruimen, geweekt in koude 
thee 

∗ 300 ml rode wijn 
∗ 1 kleine citroen, in dunne schijfjes 
∗ 375 g varkensvlees, ⅓ vet en ⅔ mager, gehakt 
∗ 60 g ui, fijn gehakt 
∗ 6 grote groene olijven, in schijfjes 
∗ 60 g boter 
∗ snufje van elk: nootmuskaat, foelie, majoraan en tijm 
∗ zout, peper 
∗ 2 kleine eieren 

 
Doe de pruimen met hun weekwater in een pan. Voeg wijn 
en citroen toe, plus water tot de pruimen bedekt zijn. Breng 
ze aan de kook, sluit de pan en laat sudderen tot ze mals 
zijn, maar niet te zacht. Laat ze afkoelen, uitlekken en haal 
de pitten eruit. 
Gooi het vocht niet weg. Dat kan nog gebruikt worden om 
met het karkas en kruiderij bouillon te  
trekken! 
Bak varkensvlees, ui en olijven op een laag vuur in de bo-
ter in een ruime pan. Voeg de kruiden toe en proef als het 
vlees gaar is of er nog meer bij moet. Doe dit mengsel in 
een kom en bind het met de eieren. Laat het afkoelen. Vul 
hier de pruimen mee. 
Verwarm de oven voor op 180 ºC. 
Prop de pruimen in de buikholte van de gans. Leg hem in 
een ovenschaal met een paar klontjes boter of ganzenvet 
en dek hem losjes toe met aluminiumfolie (met de glim-
mende kant naar binnen). Na 1½ uur is de gans gaar. Voor 
een krokant korstje:  de oven op 220 ºC zetten, folie verwij-
deren en nog een minuut of 15 
laten roosteren. 
Mochten er pruimen over zijn, 
leg die dan het laatste half uur 
van de braadtijd rond de vogel. 
 
Ze had gelijk, nietwaar?  
Een goed gebraden gans is  
een goede gave Gods. 
 
Zalig Kerstfeest! 
 

Met olijven gevulde kaasballetjes 
 
 
Recept door: Magriet Kleinenberg 
 
 
Ingrediënten: 

 
∗ 175 gr. oude kaas 
 
∗ 90 gr. bloem 
 
∗ 20 gr. boter 
 
∗ 2 theelepels mosterd 
 
∗ 1 theelepel paprikapoeder 
 
∗ 50 ml. water 
 
∗ 24 zwarte of groene olijven zonder pit 

 
 
 
 
Meng in een keukenmachine de eerste 5 ingrediënten, voeg 
dan beetje bij beetje het water toe, het mengsel wordt nu 
een vaste bal. 
 
Deel de bal in 24 porties, rol hiervan balletjes en plet deze 
enigszins. Vul met een olijf 
 
Druk het deeg goed dicht en plaats de balletjes op een bak-
blik. 
 
Bak de balletjes 15 min. in een op 220 graden voorverwarm-
de oven. 
 
Serveer warm of koud. 
 
Kunnen ingevroren worden 
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Expositie “Schepen” van Max Koekkoek 
in Oude Veerhuis. 
 

In de maanden november en december is in 
het Oude Veerhuis te Noordlaren de expositie 
“Schepen” van Max Koekkoek te bewonderen. 

 

Max Koekkoek is in 1943 geboren in Hoogeveen. Hij is 
grootgebracht op een tjalkschip van 80 ton, dat met vracht 
door Noord-Nederland voer. 

Bij gebrek aan tekenpapier, tekende hij als kind al op het 
papier wat om het brood zat, dat moeder had gekocht in het 
winkeltje bij één of andere sluis. 

 

Door zijn jeugd op het schip is zijn liefde voor het schilderen 
van schepen, wolken en water ontstaan. Wanneer Max aan 
het schilderen is dan komen zelfs nu de geuren van vroeger 
weer naar boven; verf, teer, zeildoek en olie. 

 

Max Koekkoek is autodidact en is pas op latere leeftijd ver-
schillende cursussen gaan volgen. Hij is thans woonachtig 
in Hoogezand. 

 

De schilderijen in het Oude Veerhuis vertonen allemaal 
schepen, veelal op het wad, maar ook in havens of op volle 
zee. Het zijn boeiende schilderijen in olieverf, acryl en aqua-
rel. 

 

Het werk van Max Koekkoek is van zondag 12 november t/
m zondag 25 december 2011 te bezichtigen. De toegang 
gratis. Openingstijden zijn iedere zondag van 12.00 tot 
17.00 uur in Café Huiskamerrestaurant "Het Oude Veer-
huis", Meester Koolweg 2, aan het haventje in Noordlaren.  

Meer informatie over het Café Huiskamerrestaurant is te 
vinden op www.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl. 

Midwinterhoornblazen  in Noordlaren   

 

De NBvP vrouwen van nu, afdeling Noordlaren 

nodigt haar leden en  belangstellenden uit 

voor het bijwonen van de Kerstavond.  

Dhr. en mevr. Kuiper uit Diever geven een lezing met als 

onderwerp:  

                         Midwinterhoornblazen. 

 

Dinsdag  20 december 2011 

Aanvangstijd: 20.00 uur. 

Lokatie: Bartholomeus kerk in Noordlaren 

  

Voor een verlengde pauze steken we de brink over naar 

Het Oude Veerhuis. Na afloop nodigen we u nogmaals 

uit voor een Kerst nazit in Het Oude Veerhuis. 

De midwinterhoorn is een licht gebogen hoorn van berk, 

elzen of wilgenhout. 

Het mondstuk is van vlierhout. Het is een oud blaasinstru-

ment dat heden ten dage nog wordt gebruikt in Twente, 

Westerwolde, Oldendiever en de Achterhoek en op sommi-

ge plaatsen in Duitsland vlak over de grens. 

In Twente en de Achterhoek wordt alleen geblazen tussen 

de eerste zondag van de Advent en Driekoningen (6 jan.) 

De oudste vermelding van het midwinterhoornblazen is uit 

1485. 

De eerste midwinterhoornblazers bliezen op grote runder-

hoorns. De houten hoorn is een latere fase. 

Hoewel de hoorn van hout is gemaakt wordt hij gerekend 

tot de koperen blaasinstrumenten. De toon wordt gevormd 

door de spanning van 

de lippen. 

 

Ida Kroeze 

Programma commissie 

NBvP vrouwen van nu 
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OUD PAPIER DATA 2011/2012 

 

9 en 10 december 

3 en 4 februari 

13 en 14 april 

22 en 23 juni 

Rixta Simonides exposeert in natuur-
vriendenhuis De Hondsrug 
 

 

In natuurvriendenhuis De Hondsrug (Duinweg 
6, Noordlaren) is tot eind december een expo-
sitie te zien van schilderijen van Rixta Simoni-
des. 

 

Haar werk, vaak landschappen, schildert ze in Nederland en 
tijdens buitenlandse reizen. Haar werkwijze is expressief.  

Simonides: ‘Ik schilder graag op locatie, wat mij treft in de 
natuur. Ik vertaal de geur, de temperatuur en het gevoel dat 
de plek bij mij oproept in de kleuren die ik kies.’ Rixta Simo-
nides (1955, Eelde-Paterswolde) maakt sinds 2004 vrij werk. 
Daarnaast geeft ze regelmatig cursussen en workshops. 

De expositie is tot eind december in ieder geval op zaterdag 
en zondag in De Hondsrug te zien en op werkdagen indien 
het natuurvriendenhuis geopend is. 
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KERKROOSTER 
 

November   

6-11    Oecomenische Dienst Haren   
  

13-11  10.00   Bartolomeus Ds. J. Overeem Oogstdienst 

20-11  10.00   Trefpunt Ds.A.P Oosting Laatste zondag kj.
     

27-11  10.00   Trefpunt Ds. J Hommes   
   

December  

4-12  10.00   Trefpunt Ds. A.P Oosting   
   

11-12  10.00   Bartolomeus Ds. E. de Vries HA 
    

18-12  10.00   Trefpunt Prof. Dr. Steehouder  Cantorij 
    

24-12   22.00  Bartolomeus Ds. A.P Oosting  

25-12  10.00   Trefpunt Ds.K. van der Plas   
   

31-12  19.30  Trefpunt Ds. A. P Oosting 

BLADRUIMEN 

 

Op zaterdag 10 december 2011. vindt op de 
begraafplaats in Noordlaren weer het traditi-
onele bladruimen plaats. 

Vele vrijwilligers komen helpen het gevallen blad op te 
ruimen, zodat met de kerstdagen de begraafplaats er 
weer verzorgd uitziet. 

We beginnen om 9 uur en rond de middag zijn we vaak 
wel klaar. 

Als u ook wilt komen helpen, bent u van harte welkom.  

Graag eigen gereedschap meenemen. Er is geen 
elektriciteit op de begraafplaats 

Voor koffie e.d. wordt natuurlijk wel gezorgd. 

Het is ieder jaar weer een hele nuttige, maar vooral ge-
zellige morgen. 

Tot zaterdag 10 december a.s. 

 

Jan en Anneke van Dijk 

beheerders begraafplaats Noordlaren 

tel. 050 5344743 

 

ps mocht u twijfelen 
vanwege het weer of 
het door gaat, kijk 
dan zaterdagmorgen 
op: 
www.noordlaren.eu 

  

De toneelvereniging is weer druk bezig, de repetities zijn 
in volle gang. 

Houdt u de aankondigingen in de gaten? 
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De lezerspen 
 

Door: Dagmar Bolwijn 

 

In november 1982 ben ik met mijn ouders, Janneke en 
Bertil en broertje Bernd-Jan in Noordlaren komen wonen, 
in het Oude Veerhuis aan de Meester Koolweg 2. 

 

We kwamen toen uit Leusden en ik, als opstandige pu-
ber, had er helemaal geen zin in om naar het Hoge Noor-
den te verhuizen. Totdat mijn vader heel slim opmerkte 
dat het in Noordlaren wellicht mogelijk zou zijn om een 
eigen paard te hebben. Toen was ik om! En niet heel lang 
daarna kreeg ik mijn eerste eigen paard, Ottie, gekocht 
van Jan en Giene Docter, onze overburen. 

 

Mijn broertje Bernd-Jan heeft nog in Noordlaren op de 
lagere school gezeten, ik zat net in de eerste van de het 
Praedinius Gymnasium. Wel jammer want daardoor had 
ik minder snel contact met leeftijdsgenoten in het dorp. 
Gelukkig was er toen ook al jeugdclub en daar ging ik dan 
ook regelmatig heen! 

 

Mijn tienerjaren in Noordlaren waren onbezorgd, ik had 
een bootje voor de deur, een paard vlakbij, wat wil je nog 
meer? 

 

Toen ik ging studeren ging ik in Groningen op kamers 
wonen maar kwam nog vaak met tassen vol wasgoed bij 
mijn ouders in Noordlaren. Mijn eigen paard had ik inmid-
dels niet meer maar ik reed nog wel regelmatig op Pablo, 
een van de paarden van Ko Arnolli. Nog weer wat later 
leerde ik de familie Vlaar, in het bos, kennen en daar heb 
ik heel wat dagen doorgebracht met het helpen trainen en 
verzorgen van de harddravers. Een gastvrijere familie 
dan de familie Vlaar ken ik niet, ik kom er dan ook nog 
steeds met heel veel plezier! 

 

Inmiddels waren in 1993 mijn ouders verhuisd, weg uit 
het dorp, naar Almere in verband met het werk van mijn 
vader. Toen pas miste ik het dorp écht en nam ik me dan 
ook voor om ooit weer in Noordlaren te gaan wonen. Ook 
mijn ouders, en dan vooral mijn moeder, wilden ooit wel 
heel graag weer terug naar Noordlaren. 

 

Toen in 2000, een paar dagen nadat mijn moeder overle-
den was, het huis van Elsa en Jan Geert aan Acher de 
Hoven, te koop stond in de krant, twijfelde ik eigenlijk 
geen moment! We hebben het huis bekeken en al snel 
gekocht en zo woonden we vanaf september 2000 weer 
in Noordlaren.  

 

We, zeg ik, want inmiddels woonde ik samen met mijn 

vriend Fabian Olieberg. Een paar jaar later zijn ook de doch-
ters van Fabian: Omayra en Desmae, bij ons komen wonen. 
Ik vond het een voorrecht om onze dochters op te mogen 
laten groeien in hetzelfde prachtige dorp als waar mijn ou-
ders mij hebben laten opgroeien. Sommige dingen snap je 
pas als je wat ouder bent..... 

 

En daar, aan Achter de Hoven 8, wonen we nu nog steeds 
met heel veel plezier! We hebben inmiddels 2 honden en 3 
paarden (die weer bij de familie Docter staan). Fabian heeft 
het heel druk met zijn werk als dealermanager/
accountmanager bij een telecombedrijf en ik ben 2,5 jaar 
geleden mijn eigen makelaarskantoor begonnen: Thuis 
Nieuwbouwmakelaars.  

 

Mijn kantoor is gevestigd in het Vesta Woonforum ( de meu-
belboulevard aan de Peizerweg in Groningen) en verkopen 
van daaruit nieuwbouwwoningen in en om de stad Gronin-
gen. Kom gerust eens langs voor een kop koffie! Zoals in de 
vorige dorpskrant al te lezen was, ben ik namens Thuis 
Nieuwbouwmakelaars onlangs doorgedrongen tot de finale 
van de Jonge Ondernemersprijs van het Noorden. De finale 
hiervan is op 22 november ( dus waarschijnlijk is de uitslag 
al bekend als u deze dorpskrant leest) in de Oosterpoort in 
Groningen. 

 

Noordlaren is een prachtig dorp, niet alleen vanwege het 
bos, de polder en het Zuidlaardermeer maar vooral ook om-
dat er prachtige mensen wonen. Het mooie van Noordlaren 
vind ik de verbondenheid tussen de mensen, die tegelijker-
tijd absoluut geen verplichting is. Een heerlijk dorp dus, 
waar we niet snel weer weg zullen gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr:  Omayra, Fabian, Dagmar en Desmae 
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Surinaamse roti met kip à la Fabian 
 

Recept van: Fabian Olieberg 

 
Bereidingstijd: Langer dan 2 uur 
Soort gerecht: Hindoestaans-Surinaams hoofdgerecht 
Ingrediënten voor:  4 personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kip & groente: 
6 stukjes kip (borst/poten), 2 uien, 5 maggi blokjes, ve-tsin, 
1 madame Jeannette peper (wij eten ze mét pitjes….als je 
niet van heel scherp eten houdt, haal de pitjes er dan uit!), 
6 teentjes knoflook, bosje kouseband (Surinaamse groen-
te, lijkt op sperziebonen), ong.8 aardappels, 6 eieren, 1 
tomaat, 4 eetlepels massala (= kerrie maar dit luistert 
nauw, het moet speciale Surinaamse zijn, te koop bij de 
toko), olie. 
 
Voor de roti: 
500 gr. zelfrijzend bakmeel, 300 ml. water, 150 gr. gele 
spliterwten, 1 eetl. gemalen komijnzaad, 2 tenen uitgekne-
pen knoflook, 100 ml. olie, zout en peper. 
 
Voor de ingrediënten gaan wij meestal naar Amazing 
Oriental in Groningen, deze Oosterse supermarkt zit aan 
de Korreweg 51 en daar hebben ze echt alles! 

Bereidingswijze kip en groente: 
Doe de olie in een braadpan. Als het heet is, bak dan 1 ui 
en de fijngesneden peper glazig. Bak de massala mee en 
dan ff snel 4 teentjes geperste knoflook mee fruiten. Doe 
nu de kip erbij en roer even tot de kip een beetje gebakken 
is en alle kruiden goed verdeeld. Schenk er nu ongeveer 
een halve liter water bij. Doe de aardappels, de gekookte 
gepelde eieren, de ve-tsin, 3 maggi blokjes en de tomaat 
erbij. Laat het op een zacht vuurtje gaar sudderen tot de 
kip bijna loslaat van de botjes. 
 
Doe de olie in een koekenpan of wok, laat lekker heet wor-
den. Bak de andere ui even en doe de kleingesneden kou-
seband erbij. Hard roerbakken. Doe nu twee geperste 
knoflook teentjes erbij en twee maggi blokjes. Blijf bakken 

maar nu op een iets lager vuurtje tot de kouseband gaar is 
maar nog wel een beetje knapperig. 
 

Bereidingswijze	roti	(pannenkoeken):	

Voorbereiding: Spoel de erwten af en zet ze op met zoveel 
water dat ze onder staan. Kook de erwten halfgaar in onge-
veer 20 minuten. Laat ze uitlekken in een vergiet of zeef en 
maal ze fijn in de keukenmachine. Doe de gepureerde erw-
ten in een schaaltje en voeg komijn, knoflook (/ui), peper en 
zout toe, meng het goed door elkaar.  
Doe het bakmeel met het water in een kom en kneed dit tot 
een zacht deeg dat niet meer aan je handen plakt -voeg evt. 
nog wat meel of water toe. Maak van het deeg balletjes van 
zo’n 5 cm. groot. Bestuif je schone aanrecht met bloem en 
pak een balletje. Druk met je duim een kuiltje in het deeg-
balletje en doe hierin een volle eetlepel van de afgekoelde 
erwtenpuree. Vouw dan het balletje in een draaiende bewe-
ging dicht. Herhaal dit met de andere balletjes. Rol ze met 
de deegroller uit tot flinke maar niet al te dunne pannenkoe-
ken. Stapel ze op met wat bakpapier ertussen zodat ze niet 
aan elkaar plakken. 

Verhit een grote koekenpan zonder olie, leg de roti in de 
pan en kwast ondertussen de bovenkant in met olie. Draai 
de roti dan direct om en smeer de andere kant in. Bak de 
roti aan beide zijden goudgeel tot ze even bol gaat staan, 
net als een pannenkoek. In totaal is de baktijd per roti onge-
veer 5 minuten. 
 

Serveertips 
Tips: Je kunt de saus eventueel iets verdunnen met nog wat 
water. Als je het te heet/scherp vindt los dan een theelepel-
tje suiker op in de saus. De roti kunnen, net als gewone 
pannenkoeken, goed ingevroren worden. De rotimix ook, 
maar dan zonder de eieren. Zonder de kip is dit gerecht na-
tuurlijk uitermate geschikt voor vegetariërs. 
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“UIT DE LUCHT GEGREPEN” 
 

Bermtoeristen 

Door: Wim Woudman 

Ook van achter het stuur kan worden gevo-

geld. Maar vat het niet verkeerd op. Ik bedoel 

dat je al rijdend ook van alles kunt waarne-

men. Je moet er even oog voor hebben. Ie-

dereen kent bijvoorbeeld  

 

de Buizerden…. 

 die vooral ’s winters om de paar honderd meter te zien 
zijn langs de snelweg. Het is al eerder ter sprake geko-
men: bermen zijn smalle vele duizenden kilometers lange 
vrijwel ongerepte natuurgebieden. De enige menselijke 
ingreep is dat er af en toe gemaaid wordt. Muizen en mol-
len kunnen er tamelijk ongestoord hun gang(en) gaan. 
Dat wil in hun geval zeggen; gangen graven, eten en zich 

voortplanten. Buizerden, ook liever lui dan moe, wachten 
rustig af vanaf paaltjes of vanuit een boom, tot er iets be-
weegt en slaan dan toe. In de berm is veel te eten en ten 
koste van weinig energie. De ideale manier om de koude 
tijd door te komen. Een groot deel van die Buizerden is 
wintergast uit Scandinavië, waar niet meer gejaagd kan 
worden (door de beesten zelf!) wegens de langdurige 
sneeuwbedekking. Vaak redeneert men dat er te veel 
zijn, maar dat is maar de vraag als je weet dat wij winter-
kwartier zijn voor (beschermde) vogels uit noordelijke lan-
den. Een zelfde verhaal is op te hangen voor de ganzen. 
In het voorjaar verdwijnen de meeste wes er. 

de Vinken en de Kepen…. 

 Dit jaar was een enorm rijk jaar voor beukennootjes. Dat 
was vanaf half oktober te merken. Bij het naderen van 
een langs de weg gelegen beukenrij was het witgespik-
keld van de platgereden zaadjes. Op zulke plekken vlie-
gen vaak vinkachtigen voor de auto (en de fiets natuurlijk 
ook, enz.) op. Herkenning: Iedereen kent denk ik de Vink; 

musgrootte, zaadeterssnaveltje, dus hoekig. Bij het op-
vliegen vallen de twee witte vleugelvlekken (en lijntjes) 
meteen op die, zodra ze weer zitten, ‘uitdoven’ onder het 
vleugeldek. Tijdens en na de najaarstrek krijgen zij vaak 
gezelschap van de iets grotere noordelijk vink: de Keep. 
Zeer goed kenmerk van deze soort: de witte stuitvlek, die 
heel duidelijk opvalt bij het opvliegen. In grauw weer zie 
je eigenlijk alleen die rechthoekig witte vlekjes opstijgen 
van het wegdek. De Keep heeft zomers oranje schouder-
vlekken en zegt heel zeurderig, in vlucht: “kèèp”. Twee 
verklaringen voor de naam. 

 

Keep in winterkleed (witte stuit!) 

Staan er langs de weg eikenbomen, veel meer het geval 
rond Noordlaren dan beuken, dan kun je de volgende berm-
toeristen treffen: 

de Houtduiven …. 

Houtduiven nemen in het najaar ook sterk toe in aantal(“er 
zijn er teveel”, wordt alweer beweerd). Ook hier hebben we 
te maken met overwinteraars, die met honderdduizenden 
Noord-Europa verlaten om de “Siberische” kou te ontvluch-
ten. 

Vogeltrek heeft veel te maken met honger. trekvogels trek-
ken omdat ze erg veel trek hebben. Hun voedsel wordt on-
bereikbaar. Weer een verklaring voor het woord trek-vogel! 

Duiven profiteren van oogstresten, net als ganzen, maar 
zeker ook van een goede eikeloogst. Zelf moet ik er niet aan 
denken, maar ze slikken die harde dingen zó door.  

de Roeken…. 

De kolonievogels onder de kraaien – denk aan de grote ko-
lonies van het Glimmerbos, het Midlaarderbosje en de filia-
len bij de Bartolomeuskerk  en langs de weg naar Onnen! 
Zij eten ook eikels, in groepen. Het was hun ook opgevallen 
dat het dit jaar wemelde van de eikels in en rond ons dorp! 
Hun hebzucht gaat zo ver – of is het een vooruitziende blik? 
– dat ze hun kroppen volproppen met die (en andere) din-
gen om ze ergens in de omgeving te verstoppen. Voor later. 
Gaaien hebben daar ook een handje van. Ook die zie je 
ijverig bezig in de bermen trouwens. Vergeten eikels worden 
dan weer kleine eikenbosjes! 

de Wilde Eenden…. 

de Wilde Eend (bij Midlaren overigens  zaten jarenlang ook 
van die witgevlekte Scharreleenden in de berm) valt soms 
ook onder de categorie ‘bermtoeristen’. Die komt ook op de 
eikels af, maar alleen als het stevig vriest en de buitenwate-
ren bevroren zijn. Met de Houtduiven en de Roeken romme-
len ze dan griezelig dicht bij de voorbijrazende wielen om 
eikels op te scharrelen die niet ingevroren raken. Met dank 
aan de gemeentelijke diensten die zorgen voor de ruimharti-
ge verspreiding van strooizout.  

Uitkijken dus naar, maar ook voor de ploeterende vogels in 
onze winterse bermen! 


