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PAASVUUR NOORDLAREN, 2012 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

Het weer zat niet mee 2e paasdag 9 april. Koud, guur. 
De voorbereidingen waren ook koud, guur op de stortdagen zater-
dag 31 maart, goede vrijdag 6 april en zaterdag 7 april. Wij hadden 
goede hoop dat de weergoden ons welgezind waren. Dat waren ze 
ook als je de droogte van het hout bekeek, zelfs zo dat wij nog een 
afgelasting, zoals vorig jaar, vreesden. Maar het ging regenen en 
gelukkig was hier dus geen sprake van. Er was, dank zij de publici-
teit, veel aanvoer van sprokkelhout. Tegenvaller wel was dat de ge-
meente de legeskosten maar liefst 5 keer moest verhogen gezien de 
enorm stijgende kosten van o.a. brandweer en opruimingsdienst. 
Dit was een behoorlijk hap uit onze paasinkomsten, nodig voor het 

komende dorpsfeest in 2013. 
 
Maandag, 2e paasdag, waren wij van de SFN al vroeg aanwezig bij de 
paasbult om het afzetten van de bult met rood/wit band te regelen, de 
cateringtent op te zetten, de koffie, chocolademelk en Glühwein warm te 
houden, presentjes voor de kinderen klaar te zetten. Er kwamen al diver-
se mensen aangelopen om te vragen wanneer het paasvuur aanging. 
Moesten toch nog wel een half uurtje wachten en doken vervolgens snel 
weer in de auto om nog even warm te blijven. 
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Contributie Dorpsbelangen 

€ 10, - girorekening 7616010 

 

 

Uiterste datum voor inlevering van kopij voor het 

volgende nummer:  

Zondag 8 juli 2012 

 

Het eerstvolgende nummer verschijnt 

Medio juli 2012 

 

Redactie  

Nyckle Swierstra 

Tel. 4092952 

Marc Bansema 

Tel. 4090592 

Peter van Ek 

Tel. 5730140  

 

Vanaf nu graag alle kopij E-mailen naar: 

dorpskrant@noordlaren.eu 

Lay-out 

Peter van Ek 

 

Bezorging 

Marc Bansema 

 

 

Spelregels 

Plaatsing van een brief hoeft niet te betekenen, dat 

de redactie het met de inhoud eens is. Wij stellen 

reacties bijzonder op prijs en staan open voor alle 

nieuwtjes, tips, ideeën, verhalen, anekdotes, brie-

ven, artikelen, foto’s en tekeningen. Anonieme 

stukken verdwijnen echter in de prullenbak.  Inge-

zonden kopij is onderhevig aan de gebruikelijke 

redactionele bewerking. 
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WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

WERKZAAMHEDEN RIOLERING NOORDLAREN 

Door Gemeente Haren 

 

Op diverse wegen in Noordlaren wordt binnenkort de riolering vervan-

gen en een regenwaterriool aangelegd. Op bijgaand kaartje kunt u zien 

waar de werkzaamheden plaatsvinden. 

  

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Koen Meijer B.V. uit 

Veendam en zijn gestart op 7 mei 2012 nabij de haven (fase 1). 

De werkzaamheden worden vervolgens per fase uitgevoerd. 

 

De globale planning is als volgt: 

Fase 1 en 2 : mei-juli 2012 

Fase 3 en 4 : juli-september 2012 

Fase 5 en 6 : oktober-november 2012 

 

In verband met deze rioleringswerkzaamheden zijn de aangegeven wegge-

deelten tijdelijk gestremd voor verkeer. 
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B&B BUITENGOED-ACHTERDEHOVEN IN 

NOORDLAREN BELOOND MET 4 TULPEN 

Door  Ida Kroeze 

 

Noordlaren, 26-03-2012 B&B Buitengoed-
Achterdehoven in Noordlaren is deze week officieel 
ingedeeld in de klasse van vier tulpen. Dit is de één 
na hoogste kwaliteitsklasse van het Nederlandse 
classificatiesysteem voor bed & breakfasts. B&B Bui-
tengoed-Achterdehoven ontving de vier tulpen na een 
bezoek van een mystery guest van Stichting Bed & 

Breakfast Nederland. 

Uit het rapport van de mystery guest:  

Bed & Breakfast Buitengoed - Achterdehoven te Noordla-
ren is een unieke uitvalbasis in de provincie Groningen en 
op de grens van de provincie Drenthe. Noordlaren is lan-
delijk bekend van het marathon schaatsen op natuurijs 
maar ook van de eerste hunebed in de provincie Gronin-
gen. Het is een Gronings dorp met een Drents karakter 
en wordt aan de oostzijde begrensd door het Zuidlaarder-
meer. 

Fietsen of wandelen langs vele bezienswaardigheden 
tonen de mooiste plekjes in dit gebied. Rust, ruimte, na-
tuurschoon en met de stad Groningen binnen handbereik 
ontdekt men hier monumentale kerken, molens en bor-
gen. 

En na de ontdekkingstocht thuiskomen in Bed & Break-
fast Buitengoed-Achterdehoven in Noordlaren waar de 
gastvrouw en gastheer je gastvrij ontvangen. Na een zeer 
goede nachtrust in prima bedden in een tijdloos ingerichte 
kamer is het genieten van een uitgebreid streekontbijt om 
daarna Noordlaren en omgeving verder te verkennen. 

De Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie stelt mini-
mum kwaliteitseisen aan deelnemende B&B's en geeft 
inzicht in de kwaliteitsverschillen. Deelnemende B&B’s 
worden gerangschikt in klassen van 1 t/m 5 tulpen. Het 
classificatiesysteem wordt uitgevoerd door Stichting Bed 

& Breakfast Nederland en de controle gebeurt door middel 
van mystery guests. Alle geclassificeerde B&B’s zijn te vin-
den op www.bedandbreakfast.nl en 
www.bedandbreakfastclassificatie.nl. 
 
"Een bed & breakfast met vier tulpen heeft een uitstekend 
kwaliteitsniveau. Het interieur van het bed & breakfast is 
luxe en aan het exterieur is veel zorg besteed. U mag een 
hoge kwaliteit verwachten met veel voorzieningen en een 
uitstekende service”, aldus Stichting Bed & Breakfast Ne-
derland.  
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EXPOSITIES IN “DE HOEKSTEEN” NOORDLAREN 

Door Ine Verhoeff 

 

Op zondag 20 mei zijn in “de Hoeksteen” in Noordlaren 

twee exposities geopend. 

De cursisten van atelier De Kunststee  uit Nieuw-Annerveen 
houden hier hun jaarlijkse tentoonstelling op uitnodiging van 
de Hoeksteen. 

De expositie geeft een overzicht van wat er dit jaar weer 
met enthousiasme en creativiteit is gemaakt, Elke cursist 
kiest eigen onderwerp en materiaal waardoor een zeer di-
vers scala aan kunstwerken ontstaat, die tot uitdrukking 
komt in deze expositie. 

 

Van abstract intuïtief werk, dat intens van kleur en composi-
tie is, tot figuratief, realistisch werk dat je uitnodigt om het 
weergegeven landschap in het echt te gaan bewonderen, is 
te bekijken in de twee zalen van het dorpshuis. 

Het atelier bestaat bijna 10 jaar in Nieuw-Annerveen. Op 
woensdagavond begeleidt kunstschilder Geert de Weerd 
(waarvan ook werk te bezichtigen is) op woensdagavond de 
cursisten individueel. Op donderdagmorgen wordt een vrij 
atelier gehouden waar men elkaar op positieve wijze bekriti-
seert en ondersteunt. 

De deelnemers, die komen van Assen tot Veendam, zijn 
enthousiaste mensen die een hechte en gezellige groep 
vormen. Nieuwkomers worden altijd van harte welkom ge-
heten en in de groep opgenomen.  

Tegelijkertijd wordt werk geëxposeerd van Titia van der 
Veen-Bron uit Zuidlaren.  

Zij maakt sinds 2003 figuratieve keramiek met een knipoog 
naar fantasie. Bij het zien van het tentoongestelde kan een 
glimlach niet uitblijven. Harmonie en beweging zijn kern be-
grippen, die zorgen voor de nodige spanning en uitdaging. 

Alles is met de hand opgebouwd. Ook zijn enkele objecten 
te zien. 

Bij de opening zorgden Inge  van Dranen en Geert de 
Weerd voor de muzikale omlijsting. Dichter Willem Hendriks
-Muns droeg enkele speciaal voor deze opening gemaakte 
gedichten voor. 

De Hoeksteen is gevestigd  in Noordlaren Lageweg 45A. De 
tentoonstelling is nog open voor het publiek op zondag 10 
juni van 14.00 – 17.00 uur en op afspraak via contactper-
soon Ine Verhoeff 050 5716669 
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OPROEP VAN DE REDACTIE 

Redactie Dorpskrant Noordlaren 

 

Wij zijn nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe redac-

tie leden, schrijvers, interviewers en bedenkers. Vanaf 

augustus zal de redactie vooralsnog uit twee leden be-

staan. Te weten Marc Bansema en Peter van Ek. Hieke 

de Winter heeft inmiddels afscheid genomen. Nyckle 

Swierstra bereikt binnenkort zijn maximale houdbaar-

heidsdatum. Het zou ideaal zijn als de redactie uit 5 vas-

te leden zou bestaan.  

 

We zoeken iemand die de rubriek komen en gaan wil coör-

dineren. Dat  wil zeggen de mensen voor deze rubriek te 

benaderen. Over het algemeen is dat een e-mail versturen 

of even langs gaan. De lijst van ‘komers’ en ‘gaanders’ is 

bekend. 

Tevens zoeken we iemand die de lezerspen wil dirigeren. 

Deze hoort zichzelf door te geven, maar soms is er een zet-

je nodig.  

Ook willen we graag nieuwe rubrieken, bv GESPOT ! In de-

ze rubriek wordt een toevallige ontmoeting op de gevoelige 

plaat vastgelegd en kort gevraagd wat deze persoon aan 

het doen is. Wie lijkt dit leuk om te doen ?  

Verder willen we graag meer rubrieken, breng ze maar in ! 

Voor het komende nummer zijn we weer op zoek naar 

vakantieverhalen. Waarom weer naar Frankrijk mon 

dieu ? Hoe bevielen de eilanden ? Hoe is het om 3 we-

ken aan de diarree te zijn ? Wij willen het lezen, en 

soms zien ! Foto’s !   

 

Meld je aan of stuur je avonturen naar een van de leden van 

redactie, of naar het e-mail adres van de dorpskrant:  

 

dorpskrant@noordlaren.eu. 

 

Rest ons natuurlijk nog om Hieke te bedanken voor haar 

tomeloze inzet, de lange nachten achter de computer, met 

haar donkere vriend Douwe Egberts. Zwoegend en zuch-

tend om de krant weer af te krijgen. Maar altijd mild voor de 

kopij als deze weer eens te laat was voor de deadline. Ze 

vond altijd nog wel een gaatje en altijd kwam daar  weer 

zo’n prachtige krant. Hieke namens de hele redactie be-

dankt. Ik persoonlijk had nog graag lang met je willen verg-

aderen op die zwoele zomeravonden, met een tafelhaardje 

voor de sfeer, en het geluid van zacht briesende paarden 

en samen genietend van de roep van de Steenuil.   
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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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Vervolg van pagina 1 
 
Maar dan eindelijk, wij zagen de mensen aankomen lopen 
vanuit het dorp, koud, paraplu’s, dikke pakken, regenkle-
ding. Om kwart voor acht kwam groep 8 van de OBS De 
Rieshoek, opgesteld bij de bosrand, met de aangestoken 
fakkels. Zij verdeelden zich rondom de paasbult en mochten 
de fakkels in de bult steken. Een enorme rookpluim steeg 
op richting dorp. Na een kwartiertje was de rookpluim ver-
dwenen en vormde de bult een prachtig aanzicht met mooie 
rood, geel, bruin, oranje gekleurde vlammen. Een geweldige 
hitte kwam van de bult en men verwarmde zich er heerlijk 
aan.  

Na zo’n twee uur hadden de meesten van de Noordlaarders 
en mensen van buiten Noordlaren het wel gezien. Ze gin-
gen de kou weer in en spraken hun waardering uit voor het 
jaarlijkse gebeuren dat zo uniek is in Groningen en omge-
ving. 
 
Van de brandweer/gemeentewerken hadden wij de verplich-
ting om alle restanten zo snel als mogelijk (maar liefst bin-
nen 24 uur!) op te ruimen. Ook nu was Johan Kielman weer 
bereid om deze taak op zich te nemen. Hij harkte alle res-
tanten bij elkaar, zodat er een klein bultje uiteindelijk over-
bleef. Dit smeulde rustig door en de gemeente opruimings-
dienst kon de restanten zo eenvoudig verwijderen. 

Bij deze willen wij wederom de familie Hoenderken bedan-
ken voor het ter beschikking stellen van hun land voor het 
paasvuur. Al jaren werken zij optimaal mee om dit mooie 
feest te kunnen houden; Kok/Hartlief, vooral Gerrie Kok, 
dank voor jouw hulp om deze bult weer mooi op te bouwen 
en te voorzien van de door de Rieshoek 8e groep gemaakte 
pop; Jan Geert Veldman dank je voor het stro om de bult te 
kunnen aansteken. 
Noordlaarders, mensen van buiten Noordlaren, dank voor 
jullie houtinbreng, jullie enthousiasme.  

 

 

 

 

NOODOPROEP VAN DE HANDBALVERENIGING 

DOVO. 

Door Elly Mulder 

 

Al jaren bestaat Dovo uit ongeveer 10 dames. Ieder jaar 
was het weer spannend of we wel of niet genoeg dames 
zouden hebben om het nieuwe seizoen te kunnen star-

ten. 

 

Elk jaar lukte het weer, maar dit jaar hebben we nog maar 5 
mensen op papier. 

Vandaar deze oproep: Zijn er in Noordlaren dames, of weten 
jullie iemand buiten Noordlaren die graag zouden willen 
handballen laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Het zou 
zo jammer zijn als dit het einde van Dovo betekend. 

 

Wil je meer informatie bel of email ons dan even.  

 

Telefoonnummer 050-4094338 

Email henmeitens@home.nl 
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GEEN ONGELUKKEN MEER OP DE VOGELZANG-

STEEG-KRUISINGEN?? 

Door Peter Prak 

 

Op donderdag 12 april kwam de gemeente uitleg geven 

over het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). 

Dorpswethouder Remco van Kouwenhoven, verkeers-

ambtenaar Wim Eggens en Richard, de ingehuurde spe-

cialist van de Grontmij stond ons op te wachten. De 

eerste 10 minuten waren Albert-Jan Veldman en ik de 

enige geïnteresseerden, maar gelukkig schoven er nog 

6 personen aan. In die tijd heb ik aan de wethouder ge-

vraagd hoe de gemeente het dorp gaat helpen om de 

school op de lange termijn open te houden in verband 

met het teruglopend aantal leerlingen. 

In een ontspannen sfeer werd een presentatie gegeven. 

Het GVVP moet de toekomstige hoofdlijnen aangeven qua 

verkeer & vervoerbeleid van de gemeente. Op basis van 

een verkeerstellingen wordt gekeken hoe druk het waar is, 

waar knelpunten zijn qua drukte en onveiligheid. De ge-

meente had het ‘’Noordlaarder’’ verhaal voorbereid met fo-

to’s van de diverse kruisingen en verkeersdrempels in ons 

dorp. Nadrukkelijk is stilgestaan door in te zoomen op de 

verkeerssituatie rond O.B.S. de Rieshoek.  

Uit tellingen bleek dat de hoeveelheid verkeer in en rond 

het dorp een klein beetje is afgenomen, ook de snelheid 

rondom de Rieshoek is een ietsepietsie teruggelopen. Wel 

blijkt dat nog steeds nergens daadwerkelijk 30km per uur 

wordt gereden, in het dorp, voor de Rieshoek en bij de Vo-

gelzangsteeg licht dit rond de 40 km/u. Op de Lageweg bui-

ten de bebouwde kom ligt het op 65km/u. Aan de gemeente 

wordt nadrukkelijk gevraagd om juist te kijken of het aan-

deel van de ‘’te hardrijders’’ boven het gemiddelde ook  is 

afgenomen.  

Er wordt uitvoerig gediscussieerd over de ‘’keienstroken’’ bij 

de entrees van het dorp. Mensen die er alleen overheen 

rijden vinden ze redelijk goed werken, direct aanwonenden 

zijn het hier pertinent mee oneens. Het geeft veel geluids-

overlast tot en met rondspringende keien en op hol slaande 

kalveren aan toe. Beter zou zijn om de keienstroken verder 

van het dorp af te leggen en te zorgen dat er minder 

‘’uitwijkmogelijkheden’’ zijn. Nadrukkelijk wordt daarbij het 

belang van de landbouwers ingebracht: ‘’moar mien man 

mot dur wel deurkinn’n mit zien trekker!’’ De voorkeuren en 

belangen liggen verspreid. 

Wethouder Kouwenhoven meldt dat het Dorp Onnen juist 

ook graag van die ’’Noordlaarder-keienstroken’’ wil. Albert 

Jan krijgt vervolgens de lachers op zijn hand: ‘’Den kin’n ze 

dizze krieg’n heur! Ik wil ze wel mit de bloode hand’n deroet 

trekk’n en mit de trekker door hìn bring’n. En ik duh ut groa-

dis en veur niks!”. Ook het navolgende voorstel haalt het 

niet: als dorp lappen we voor Albert Jan opdat hij de hele 

dag met maximaal 15km per uur door het dorp schuifelt ‘’mit 

de trekker’’ om de snelheid uit het doorgaande verkeer te 

halen. 

Er wordt een kaart getoond met alle ongevallen in en rond 

Noordlaren. In het dorp vallen vooral de beide uiteinden van 

de Vogelzangsteeg op. Beide kruisingen blijven erg onover-

zichtelijk. Verhalen over ongelukken en bijna-ongelukken 

(de scholieren van en naar Appelbergen rijden gewoon 

recht door) worden uitgewisseld. Wethouder Kouwenhoven 

stelt dat de kruising bij de Vogelzangsteeg/Zuidlaarderweg 

weer aangepakt gaat worden. We zullen het zien! 

Een nieuwtje is nog dat er gestudeerd wordt op een lange-

afstandsfietspad van Groningen door Haren naar Zuidlaren. 

Er liggen 2 routes op de tekentafel; of door Glimmen, of 

door Onnen en Noordlaren. 

De vervolgprocedure is wel wat teleurstellend. Uitgebreid 

wordt in alle dorpen gevraagd wat men belangrijk vindt, 

maar er is ‘’geen tijd in de procedure’’ om de daadwerkelijke 

voorstellen van de gemeente daar weer gepresenteerd en 

besproken te krijgen. We hebben dus geen idee wat de ge-

meente uit deze bijeenkomst meeneemt en wat niet. Eind 

augustus is het concept klaar en in september komt het al in 

de raad. Dan bestaat er alleen nog de mogelijkheid om in te 

spreken bij de gemeenteraad. Hier ligt dus nadrukkelijk een 

taak voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen om 

goed op te letten en te melden wanneer het concept er is. 

Marinus, onze voorzitter, zal hier op toezien. 
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WANDEL MEE MET DE TWEEDE HUNZELOOP 

Door Stichting Het Groninger Landschap 

 

Op 15 september 2012 vindt de tweede editie van de 
Hunzeloop plaats. Het wordt weer een actieve dag voor 
iedereen. Wandel of nordic walk mee. Er zijn afstanden 
voor beginners en gevorderden en speciale routes voor 
deelnemers met een rollator, rolstoel of scootmobiel. 
Ook voor mensen die niet meewandelen is er genoeg te 
beleven. Vanaf heden kunnen de deelnemers zich in-

schrijven via www.hunzeloop.nl. 

De Hunzeloop is een initiatief van Het Drentse Landschap, 
Het Groninger Landschap, De Friesland Zorgverzekeraar en 
KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. Samen met de 
Zuidlaarder Ondernemers Vereniging (ZOV) organiseren wij 
dit jaar de 2e editie van de Hunzeloop. De 1e editie van de 
Hunzeloop in 2010 was een groot succes.  

Er zijn dit jaar vanaf de Brink in Zuidlaren nieuwe routes uit-
gezet van 5 tot 40 kilometer. Stuk voor stuk wandelingen die 
de wandelaar voeren langs de mooiste plekken in het Drent-
se en Groninger landschap. De routes lopen door de omge-
ving van Zuidlaren, de Hunzevallei en het Zuidlaardermeer-
gebied. De wandelaars komen zo door mooie, afwisselende 
landschappen met weidse uitzichten en prachtige bossen en 
sfeervolle dorpjes. De langste wandelroute van 40 kilometer 
loopt dit keer zelfs om het Zuidlaardermeer heen waarbij 
halverwege met de pont de oversteek naar de andere kant 
moet worden gemaakt. 

Doe mee als groep 

Deelnemen aan de Hunzeloop is niet alleen gezond, maar 
zeker ook gezellig. Het is een leuk evenement om deel te 
nemen met een vriendengroep, sportclub, familie of bedrijfs-
team. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren ken-
nen, om bij te praten of om samen te genieten van de prach-
tige omgeving. 

Geen wandelaar? 

Ook als u niet wilt of kunt wandelen bent u van harte wel-
kom bij de Hunzeloop. Kijk rond op de braderie op de brink, 
voor de jeugd zijn er diverse kinderactiviteiten. Op 15 sep-
tember 2012 is er van alles te doen in Zuidlaren. 

Aanmelden 

Voor meer informatie over de routes en starttijden kunt u 
terecht op www.hunzeloop.nl. Hier kunt u zich ook direct 
inschrijven voor dit prachtige wandelevenement. Met uw 
deelname steunt u de natuur in de Hunzevallei. 

 

KERKENROOSTER 

 

Mei 

27-5 Trefpunt   Ds. A.P Oosting Pinksteren 
 
Juni 
3-6 Trefpunt    Ds. J Hommes 
10-6 Bartolomeus   Ds.A.P Oosting  
17-6 Trefpunt   Jeugddienst  
24-6 Trefpunt   Ds.A.P Oosting 
 
 
 
 
 
Alle diensten starten om 10:00 uur 

http://www.hunzeloop.nl
http://www.hunzeloop.nl
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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 le-

vering zand en grind. 

Lageweg 11,  

Noordlaren    

Tel. 050-4095580 / 

06-43550108 
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DE LEZERS PEN GEKREGEN VAN WIL BRONK-

HORST 

Door Egbert Hooiveld 

 

De lezers pen belande deze keer in de Middenstand 9 bij 

mij: Egbert Hooiveld geboren in 1941 in een oud Saksi-

sche boerderijtje op de hoek Lageweg en Kampsteeg. 

Waar ik mijn jeugd heb door gebracht als kind van een 

kleine boer met in de oorlogsjaren veel zorgen aan zijn 

hoofd om deze boven water te houden. Hoe klein ik ook 

was, ik herinner mij precies als ik in de bedstee niet in 

slaap kon komen. Het soms massale gebrom van de 

honderden bommenwerpers op weg naar Duitsland dat 

naar mijn gevoel de hele nacht duurde( heen en terug ) 

Ook de verre lage dreunen van explosies wat later naar 

werd verteld een bombardement op Emden was. 

Ook een herinnering was de brand in de boerderij van de 

familie Dockter, die daarbij geheel verloren ging .Ik hoef niet 

te vertellen dat deze ruïne voor mij een enorme aantrek-

kingskracht had als speelplaats. Dit tot ergernis van de fami-

lie Dockter uiteraard. Ik was toen een jaar of 5/6 en moest 

toen wat heel normaal was meehelpen op de boerderij, o.a. 

het water pompen voor de koeien, mee helpen in de polder 

bij het baggeren van turf. Deze moesten na een lang proces 

op hopen worden gezet om verder te drogen. ( het stoe-

ken ). Je kunt het je haast niet meer voorstellen als je nu de 

thermostaat een graadje hoger zet.  

Mijn lagere school tijd bracht ik door in Glimmen, op de Gr- 

Nat-school , alle dagen op de fiets heen en weer en weer 

door Appèlbergen en dat met een school in het dorp. Echter 

de verhoudingen in het dorp lagen toen toch wel anders dan 

nu , sociaal gezien. In 1954 zijn we verhuisd, naar een boer-

derij met meer mogelijkheden te Glimmen. Echter de agrari-

sche sector had voor mij niet veel aantrekkingskracht, en 

aangezien er in deze sector een grote verandering plaats 

vond kwam ik terecht in de industrie en wel op de Glasve-

zelfabriek van ( nu ) PPG in Westerbroek. Hier heb ik bijna 

34 jaar vol gemaakt tot mijn pre-pensioen in 1998.  

Als spijtoptant kwam ik na mijn huwelijk weer terug in 

Noordlaren en wel op de Pollseweg 2, waar Hilly en ik optra-

den als huisbewaarder voor de Familie Niemijer ( tabaksfa-

brikant ). Hij stond er dan ook op dat ik alleen producten van 

zijn fabriek rookte, of koffie dronken. ( gala koffie,  Roxy si-

garetten en Samson shag). Echter een koopwoning leek ons 

ook wel wat, zo gebeurde het, dat in café Berends ( nu de 

Lanteern ) in 1969 we het pand Middenstraat kochten voor 

FL. 20.600,-  Hier moest nog wel even een geklust worden, 

want er zat geen elektra of waterleiding in. Dan praat ik nog 

niet eens over een keuken of badkamer. De gasleiding lag 

net  binnen de drempel.!!!!  

Inmiddels wonen we hier met veel plezier , en zijn vol be-

langstelling wie onze nieuwe buren zullen worden , want 

Gerrit en Jantje en Fok en Roelie zijn tot ons verdriet naar 

elders vertrokken. Verder vermaken we ons met de Caravan 

en maken diverse ANWB kampeer reizen door heel Europa 

en daar buiten. Je zag het in het T.V. programma: ” We zijn 

er bijna “. Tijdens onze laatste trip naar Bulgarije hebben we 

een excursie verzorgd door Roemenië naar oud R.T.V 

noord coryfee Janneke Vos. Zij runt daar een geitenboerde-

rij Vijftien Camper en Caravans netjes begeleiden door de 

binnen landen van Roemenië dat valt door de toestand van 

de wegen aldaar niet mee. 

Ik hoop nog lang in goede gezondheid in Noordlaren te kun-

nen wonen en geef deze lezers pen door aan ……….!! 

 Egbert….. 
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NOORDLAARDERBOS GEEFT DEEL GEHEIMEN 

PRIJS 

Door Ineke Noordhoff 

 

’n Grote stain komt nooit allain’, zei de man die de 

graafmachine bediende. Inderdaad zijn  er vlakbij de 

Duinweg net voorbij de Pollselaan vijf grote keien ge-

vonden, en uitgestald bij een nieuw hek. De familie 

Buist is hier bezig met de inrichting van een landgoed 

en in dat kader werd een poel gegraven aan de rand 

van het Noordlaarderbos. Henny Groenendijk, archeo-

loog van de provincie Groningen, was direct ter plekke 

toen het graafwerk ging beginnen. Naast de stenen, 

vond hij ook boeiende grondprofielen. Zo is in de kale 

grondlagen (een uitgespoelde podzollaag met daaron-

der keizand en keileem) te zien waar de loopgraven in 

de Tweede Wereldoorlog liepen. Hij deelde die kennis 

half april met de mensen van de ‘meetgroep’ en 

‘archiefgroep’ Noordlaarderbos. De excursie was 

het initiatief van de coördinator van het onderzoek, In-

grid Schenk. Dit als voorbereiding op de onderzoeks-

werkzaamheden die komende winter gaan plaatsvin-

den. 

Afgelopen jaren staat de bodem van het Noordlaarderbos in 

de kijker: een grote groep vrijwilligers brengt de bulten en 

geulen in kaart, zodat er beter beeld gevormd kan worden 

van ‘wat er in dat gebied is gebeurd’. Dat er wat gebeurde is 

helder: Bij de schietbaan en de Vijftig Bunder liggen graf-

heuvels die wijzen op (zeer vroege) bewoning in de brons-

tijd. Het Celtic field bij het Wilde Veen wijst op bewoning in 

de ijzertijd. En dan hebben we het nog niet over het hune-

bed uit de nieuwe steentijd. Liggen er in het bos ook nog 

grafheuvels? Vroeg de Groninger archeoloog zich af. Maar 

de hoogtemetingen van het gebied vertonen veel ruis: de 

satelliet kan niet door het bladerdek heen kijken. Daarom 

werd gestart met een groep vrijwilligers die buiten het broed-

seizoen stukje voor stukje de hoogte in het bos opnemen. 

Het Noordlaarderbos is ontzettend belangrijk voor Gronin-

gen. Enerzijds omdat het ‘t grootste bos in de provincie is, 

maar vooral omdat de begroeiing allerlei sporen uit het ver-

leden heeft vastgelegd. Toen het bos nog veld was, is er 

behoorlijk wat verkeer langs gekomen. De karrensporen 

(van oude wegen) uit diverse perioden kronkelen door el-

kaar – en brengen historici soms in grote verwarring. Maar 

het spreekt natuurlijk zeer tot de verbeelding dat er al zolang 

mensen rondliepen in dit gebied. De bundel sporen is vol-

gens Henny Groenendijk goed te verklaren: Het zit eigenlijk 

zo: vanaf de vroege middeleeuwen lagen er al dorpen op de 

flank van de Hondsrug; die hadden wel een padenstructuur 

maar er was nog geen langeafstandsroute. In de latere mid-

deleeuwen ontstaat de behoefte om troepen te verplaatsen 

(de heerwegen, hier Groningen-Coevorden) en die vermij-

den de dorpen zoveel mogelijk. Deze liep door het veld, dat 

was gemeenschappelijke markegrond. Ze worden later ook 

gebruikt voor goederen- en personenvervoer en dan vindt 

hier ook tolgaring plaats. In het natte seizoen rijden de kar-

renwielen de wegen stuk en is men gedwongen te 

‘versporen’. Dat leverde de sporenbundels op. 

Dit onderzoek is een initiatief van de provincie Groningen en 

Natuurmonumenten en wordt gecoördineerd door Ingrid 

Schenk. Het werk zal nog heel wat tijd kosten, maar uitein-

delijk hoopt de groep helderheid in te brengen in hoe dit ge-

meenschappelijke gebied in diverse periodes is gebruikt 

door onze voorouders. Daartoe wordt het gebied niet alleen 

in kaart gebracht wat betreft de hoogte, ook de [opbouw van 

de bodem komt] reliëfvormen komen systematisch aan bod. 

Daarnaast is een groep bezig te inventariseren wie de grond 

wanneer in bezit had – een monnikenkarwei omdat er vele 

namen en nummers zijn voor verschillende kavels. Daar-

naast brengen deze vrijwilligers de geschiedenis van men-

selijk gebruik in kaart. 

Terug naar de grote stenen die nu boven de grond zijn ge-

komen: ze zijn hier gebracht in de voorlaatste ijstijd, het 

Saalien. Toen sleurde het bewegende landijs hele stukken 

berg mee uit Scandinavië. Die zijn later ondergestoven en 

daarom vinden we ze nog steeds. Bij de aanleg van de ver-

diepte rotonde in Gieten kwamen er bijvoorbeeld heel wat 
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grote jongens naar boven. Nu in Noordlaren dus ook bij 

een herinrichting van het terrein. 

Naast grote stenen, kwamen er later in de volgende ijstijd 

dikke ijslenzen in de bodem; bij de dooi werden dat grote 

ronde gaten (pingo’s) waar later veen in ging groeien – 

daardoor ontstonden merkwaardige natte laagtes op de 

hoge zandrug. Aan de Duinweg zijn zo een paar hele gro-

te en een enkele kleinere ‘íjsgaten’ ontstaan. Het Noord-

laarderbos bestaat dus uit stuifduinen en pingo’s – daar-

doorheen een wirwar aan routes van mensen die om de 

diepe natte pingo’s heen trokken naar de enige plek waar 

de Hondsrug toegang bood tot Groningen: bij Blankeweer. 

Juist waar de route om de pingo afboog naar Blankeweer 

zijn de vijf grote keien nu gevonden. De dikke steen lag 

tussen de 200 en 20 centimeter onder het oppervlak. Ook 

vroeger stuitten bewerkers van de grond op de harde kei-

en. Omdat ze onder de aarde lagen en je dus niet goed 

wist hoe groot ze waren, kregen de stenen soms mythi-

sche proporties. In het dorp werd bijvoorbeeld verteld dat 

er nog stenen lagen ‘zo groot dat je er een span paarden 

op kon keren’. Henny Groenendijk nam een centimeter 

mee om de vrijwilligers te tonen wat er waar is van de ver-

halen: de grootste steen is twee meter in doorsnede.  

Vier van de vijf keien hebben een witte kwartsader; die 

horen waarschijnlijk bij elkaar. De vijfde is ‘van een andere 

berg’ zoals Henny Groenendijk het zegt. Het gaat in alle 

gevallen om graniet, een stollingssteen uit diepste van de 

aarde dat in Finland of daar in de buurt bergen vormde. 

Tot het daar in het Saalien dus afbrokkelde en op drift 

raakte om op de Hondsrug bij Noordlaren te stranden.  

OPENING NATUURGEBIED WOLFSBARGE 

Door Stichting Het Groninger Landschap 

 

Kropswolde – Stichting Het Groninger Landschap heeft 
op 5 april natuurgebied Wolfsbarge officieel in gebruik 
genomen. De officiële opening werd verricht door Gede-
puteerde Wiebe van der Ploeg en directeur Rita Jansen 
van Stichting Het Groninger Landschap samen met de 
leerlingen van groep 8 van de Openbare Walstraschool 

in Kropswolde. 

 

In Wolfsbarge heeft Het Groninger Landschap 36 hectare 
natuurgebied ingericht en tegelijkertijd de beleefbaarheid 
van de natuur en het Zuidlaardermeer vergroot. Bij de in-
richting is een rechtstreekse verbinding gemaakt met het 
meer, waardoor je door de rietkragen het meer kunt zien. De 
voormalige landbouwgronden zijn afgeplagd, waarbij de 
voedselrijke toplaag is afgevoerd naar de Onner- en Oost-
polder. Het Groninger Landschap heeft verder enkele slen-
ken naar het Zuidlaardermeer gegraven waardoor het water 
het natuurgebied kan binnenstromen. Tegelijkertijd is ook 
het oude slibdepot van de provincie Groningen ten zuiden 
van Leinwijk ontmanteld en als natuurgebied ingericht. Van 
Noord naar Zuid door het gebied is een fietspad aangelegd 
dat fietsers de mogelijkheid biedt van het nieuwe natuurge-
bied te genieten 

Wolfsbarge is door de werkzaamheden een dynamisch na-
tuurgebied geworden en dat heeft een enorme aantrek-
kingskracht op allerlei (water-)vogels, zoals roerdomp, wa-
terral, porseleinhoen, visdiefjes en kluten. 
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HET WAAROM VAN NOORDLAREN, EEN KLEINE 

KENNISQUIZ! 

Door Peter Prak 

 

Mijn naam weet je nu, ik ben 45 jaar en woon de laatste 

10 jaar daarvan in het witte huis aan de Lageweg nr 17. 

Voor de old-siders staat het huis bekend als ‘’Smederij 

Lieuwes’’, voor de young ones: tot in de jaren ‘’70 (1?) 

was hier een smederij en een fietsenwinkel met een be-

zinepomp voor de deur. De smederij deed dienst als 

een van de vele (2?) Noordlaarder kroegen. 

Voor een veel fietsende BN-er (Bekende Noordlaarder: 3?) 

staat ons huis bekend als ‘’dat huis met die auto’s half op 

het fietspad’’, misschien hebben meer fietsers dat idee. Het 

is waar dat de achterbumper van een van de auto’s soms 8 

cm boven het fietspad hangt. Bij dezen ons excuus, maar 

als je geen hectare hebt moet je toch ergens parkeren, en 

wij doen dat met de grille tegen de gevel aan. Ik heb mijn 

auto er zelf op uitgezocht, zie nog het hoofd van de dealer 

toe ik hem vroeg: ‘’ik wil een ruime auto voor 5 personen 

die zo groot mogelijk is maar maximaal 4m52 lang mag 

zijn…’’. 

Ons rijtje hand-in-hand staande vrijstaande huizen is ook 

wel eens als  ‘’burgermanshoeskes’’ betiteld. Want hoe ri-

ant wij het achter de gevel ook vinden, het haalt het natuur-

lijk niet bij de pracht en praal van de historische window-

dressing elders langs de Lageweg (4).  

Mooi was de opmerking van een aanwezige op onze ‘’open

-huis-dorps-borrel’’ 10 jaar geleden. Getooid met flesje bier 

en feta-hapje (‘’wad iz did-den mienjong?’’) tuurde dit mans-

persoon met een deskundig oog onze tuin in. Wij kwamen 

van een kloeke rij-woning in de Amersfoortse nieuwbouw, 

met een postzegel van 8 x 5 meter. Onze nieuwe tuin van 16 

X 30 was naar onze beleving enorm! Vol trots en vertrouwen 

keken we dus met hem mee naar buiten.  

‘’Nah, dat vaalt mie naait teeg’n mienjong. Ik haar docht dad-

det nog kloiner was. Mor kist ter in elk geval nog een poor 

toen-stoultjes in kwiet!’’ (5?) 

Na 10 jaar in het enige noord-Groningse monumenten-dorp 

ten zuiden van Groningen te hebben gewoond, denk ik een 

klein beetje van het dorp beginnen te begrijpen. Vandaar dat 

ik heb gereageerd op de oproep naar part-time redacteur 

voor de Dorpskrant. Hierbij mijn kandidaats.  

De kern voor een Dorpskrant is volgens mij nieuwsgierigheid, 

wie is er komen wonen en waarom, wie gaat er weg, wat zijn 

‘’zij’’ nou weer aan het verbouwen, ‘’hest zain houveul zu dur 

veur vroagn? en ‘’woar doun ze het van?’’. Ik zal proberen 

om de dorpse nieuwschierigheid te prikkelen en waar moge-

lijk ook weer te bevredigen. Ik doe daar op deze manier 

graag aan mee, vandaar al die vreemde haakjes met num-

mers door de tekst, als een kruiswoordpuzzel die verdwaald 

is in haar eigen verhaal (?).    

Dus om maar met de kern te beginnen, ‘’woor ik ut altmoal 

van dou?’’ Van een eigen bedrijf op gebied van bouwen en 

wonen. ‘’Gebiedsontwikkeling & Projectmanagement’’ in vak-

jargon, projectjes doen en de boel regelen in gewone men-

sen taal (5?). Daarbij probeer ik zo veel mogelijk van de op-

gedane inzichten ook voor het dorp in te zetten. Een voor-

beeld was het Dorps-Ontwikkelingsplan Noordlaren uit 2005 

wat we namens de vereniging Dorpsbelangen met een aantal 

dorpsgenoten in elkaar hebben geschroefd (6?). 

Mijn huisgenoten zijn Laura, Michiel, Roos en Twan (resp. 

eeuwig 30, 16, 9 en 4). Laura werkt in het dovenonderwijs. 

Michiel werkt op de havo, maar heeft eerst de ganse Ries-

hoek doorlopen. Roos zit in Haren op school omdat we haar 

indertijd (het Rieshoek gedoe met de twee J’s in de hoofdrol 
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(7?) van de Rieshoek hebben moeten halen. Twan hebben 

we wel expres op de Rieshoek gedaan, elk kind telt voor de 

handhaving van ons dorpsplein ergo de school. En inder-

daad, daarom scheuren wij vaak heen en weer in een zwar-

te of een blauwe auto, 2 kinderen op 2 verschillende basi-

scholen 7 km van elkaar is geen sinecure… 

En om maar echt open kaar te spelen, ‘’woar ik weg kom 

hoit ut Sodom’’ (8?) 

Voor zover, hier nog wat vragen en raadselen voor de 

nieuwsgierigheid. Graag reacties, suggesties en eventuele 

nieuwe dorpsvragen en raadselen naar  p.prak@home.nl 

danwel ‘’ain braifke in de busse’’ 

De winnaar met de meeste antwoorden goed wint geen 

scooter (!) maar eeuwige roem als ‘’beste’’ Noordlaarder-

connaisseur van de week, en als summum kan een dreuge 

woarst doar ook nog wel bie.  

Of oaf?  

Een kandidaat-redacteur 

PS: deze aanpak is ook gelijk een sollicitatie-procedure, hoe 

minder reacties binnen komen (stel minder dan 10% van de 

oplage) , des te meer deze kandidaat-redacteur van dit veel 

gelezen vakblad moet concluderen dat deze horde te hoog 

gegrepen is. 

Wanneer ging Smederij Lieuwes dicht en waarom? 

Hoeveel kroegen en informele kroegen waren er na de oor-

log maximaal in en rond Noordlaren? Welke dan? 

Wie is deze BN-er (tip, deze persoon fietst net als een be-

kend stripfiguur loopt)? 

Wie heeft welke woning waarom zo aangepakt dat het 

‘’windowdressing’’ werd? (lokaal: ‘’altmoal kookelekoo’’) 

Wie zou dit gezegd (kunnen) hebben? 

Telt niet mee, maar op welke website kun je hier meer over 

lezen?  

Welke dorpsgenoten waren dit? 

Wie zijn de 2 J’s die beruchter zijn in Noordlaren dan die 

andere J’s in Volendam? 

Woar kom ik weg? 

Wie heeft een verklaring voor de vreemde smalle verticale 

steentjes in het metselwerk aan de voet van onze Noord-

laarder kerktoren? Zie bijgevoegde foto. 

  

bij Camping Buitengoed-Achter de hoven 

   Lageweg 29 Noordlaren 

Verkoop  van Ola ijs 

 

Openingstijden zijn  

maandag,dinsdag  vanaf 16.00 uur 

woensdag vanaf 13.00 uur 

donderdag vanaf 16.00 uur 

vrijdag,zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur 

mailto:p.prak@home.nl
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SNOEKBAARS 

Door Hanneke Videler 

 

Vanaf de laatste zaterdag van mei mag er weer op 

snoekbaars gevist worden. Heerlijk! Toen de snoek-

baars eind negentiende eeuw hier in Nederland werd 

geïntroduceerd hadden we nog nooit gehoord van fau-

navervalsing. Op verzoek van Friese vissers is hij in het 

Noorden uitgezet. Tegenwoordig komt de snoekbaars 

bijna overal in ons land voor, in grote wateren als IJssel

- en Lauwersmeer, rivieren, kanalen en ook in ons eigen 

Zuidlaardermeer. Het is een populaire, ook commercieel 

belangrijke vis met een voorkeur voor troebel water. In 

zijn ogen zit een reflecterende laag, het tapetum luci-

dum dat hem in staat stelt bij mindere lichtomstandig-

heden een prooi te beloeren. Met zijn grote bek met tan-

den grijpt hij alles wat hij ziet: witvis, kleinere soortge-

noten en ook dood spul. Maar nu het water schoner 

wordt en dus helderder, loopt de snoekbaarsstand te-

rug. 

 

Om te paaien maakt het mannetje een nest in ondiep water, 

liefst op zand of grind in de beschutting van planten of 

boomwortels. Zodra het vrouwtje de eitjes gelegd heeft 

wordt ze verjaagd. Hij neemt de broedzorg voor zijn reke-

ning. Knarsetandend bewaakt hij het nest, houdt het schoon 

en belagers op een afstand. Daarbij is hij heel fel en dapper: 

ik ben onder water wel eens aangevallen door een exem-

plaar van een centimeter of tachtig, waarschijnlijk zag hij 

zichzelf weerspiegeld in mijn duikmasker. 

Er gaan stemmen op om invasieve exoten weg te vangen. 

Als inheems worden die soorten aangemerkt die vóór 1500 

al in ons land waren. De snoekbaars zwemt pas een dikke 

eeuw in onze wateren rond. Dus? Ach, op elke regel is er 

wel een uitzondering. 

Her en der in het land verrijzen nu kwekerijen. Snoekbaars is 

immers een smakelijke vis met niet al te veel graten die mak-

kelijk te vinden en te verwijderen zijn. Ook de kuit is lekker en 

werd vroeger verhandeld als kaviaar. Van filets kun je naar 

mijn gevoel alle recepten maken die voor zoetwatervis te vin-

den zijn. Het stevige vlees is perfect voor visfondue. Het is te 

combineren met praktisch alles: asperges, even in roomboter 

opgebakken cantharellen, rivierkreeftstaartjes, schorseneren, 

maar ook met zuurkool of rabarber. 

 

Snoekbaars met rabarber 

2 grote snoekbaarsfilets van ongeveer 400 g ieder 

250 g rabarber, geschild en in kleine stukjes gesneden 

250 g rabarber, geschild en in stukken van ongeveer 5 cm 

gesneden 

50 g boter 

1 sjalot, fijn gesnipperd 

2 eetlepels witte wijn, droog 

1 eetlepel visbouillon, kan ook van een blokje 

zout en peper naar smaak 

2 eetlepels olie 

2 eetlepels wijnazijn 

1 eetlepel suiker 

4 stengels lente-uitjes, in dunne ringetjes gesneden 

 

Verhit de oven op 170 ºC. 

Smelt de helft van de boter op laag vuur en bak hierin de sja-

lot glazig en gaar. Voeg de kleine stukjes rabarber toe, draai 

de vlam hoog en giet er de wijn en de visbouillon bij. Draai 

het vuur weer laag zodra alles aan de kook is en laat de ra-

barber zachtjes garen. Breng op smaak met peper en zout. 

Vet een ovenschaal in met de olie, leg de filets daarin, ver-

deel er de rest van de boter over en bak ze in de oven onge-

veer 10 minuten gaar. 

Breng ondertussen in een aparte pan de azijn met de suiker 

aan de kook. Leg hier de 5 cm rabarberstukken in en laat 

alles samen inkoken tot de suiker gekarameliseerd is en de 

rabarber heeft omhuld. 

Schik voor het opdienen de rabarbermoes rond de vis en leg 

de karamelstukjes er bovenop. Strooi de lente-uitjes over de 

rabarberpuree. 

Die combinatie van zurige en zoetzure rabarber is  trouwens 

met alle zoetwatervis een succes. 
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OPGAVE VOOR DE NOORDLAARDER BOKAAL 

Door Brenda van Zanten 

 

Het duurt nog even, maar de datum is bekend. 

zaterdag 8 september 

aanmelden kan vanaf nu tot 18 augustus. 

via de mail. ina.kroeze@kpnmail.nl. 

  

GEZOCHT: HELD VAN DE SMAAK 2012  

Door Elles Bulder 

 

Voorafgaand aan de Week van de Smaak 2012, van 29 
september tot en met 7 oktober, vindt de provinciale 
verkiezing van de Held van de Smaak plaats. Het thema 

is dit jaar ‘de aardappel’.  

We zijn op zoek naar kandidaten die zich inzetten om de 
aardappel op een positieve manier voor het voetlicht te 
brengen. Kandidaten die bijvoorbeeld duurzame rassen ont-
wikkelen of bijzondere smaakvolle aardappelen telen, maar 
ook bedenkers van bijzondere aardappelgerechten kunnen 
worden aangemeld via het aanmeldingsformulier op 
www.weekvandesmaak.nl. 

Een deskundige jury beoordeelt de kandidaten op ambach-
telijkheid, streekgebondenheid, duurzaamheid en bekijkt in 
hoeverre de kandidaten een voorbeeldfunctie in de sector 
vervullen. De winnaar gaat door naar de landelijke finale 
tijdens de Week van de Smaak. 

Informatie over de verkiezing van de Held van de Smaak en 
over de Week van de Smaak kan worden verkregen bij de 
Regiocoördinator van de provincie Groningen, Elles Bulder. 
Aanmelden voor de Held van de Smaak kan tot en met 31 
mei. 

voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Week 
van de Smaak Regiocoördinator Groningen, Elles Bulder 

T 0597-593464 

E groningen@weekvandesmaak.nl 

mailto:ina.kroeze@kpnmail.nl
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RONDBAZUINEN 

Door Peter van Ek 

 

Zondag 6 mei 13:00 uur. Noordlaren wordt wederom 
bruut uit zijn voorjaarssluimer gewekt. De stilte die als 
een deken van stuifmeel over ons dorpje ligt wordt 
weggeblazen door de ozon vretende uitwerpselen van 
onze motoren. Na een hele winter aan de laders te heb-
ben gestaan zijn ze niet langer in te tomen. Het asfalt 
lonkt, de kilometers schreeuwen om verslonden te wor-

den. 

We verzamelen wederom aan de Noorderstraat, een bont 
genootschap. Van 7 rijders deze keer. Ik zal ze kort aan 
jullie voorstellen: Ditmar Toxopeus met zijn Kawasaki GPX 
600 R, laat u niet misleiden door het aantal cc´s. Dit is by 
far de snelste motor in ons midden. Het is niet moeilijk om 
hem op zijn achterwiel te krijgen, het vergt juist grote in-
spanning om dit monster aan de grond te houden. Leonard 
Hordijk strijdt met een HondaShadow. Met zijn mooie klas-
sieke lijnen, fijne afwerking en spiegelend chroom lijkt de 
Shadow een instrument uit het metropool orkest. Tot hij zijn 
bek opentrekt, en bulderend en brakend zijn omgeving in de 
as legt. Bert Ebbinge heeft zijn Honda Tupperware ingeruild 
voor een Honda Pan European. Het Slagschip van onze 
vloot, De Piet Hein (Donner) onder de motoren. 100Pk´s 
liggen losjes te wachten onder de gashandel, altijd klaar, 
altijd gewillig. Verder rijden mee Piet Dunker en Anneke 
Dunker. Aan hun motoren is niet op te maken dat er enige 
overeenkomst tussen hen beiden is, toch zijn zij door de 
liefde en een vette hypotheek aan elkaar geketend. Hij rijdt 
op een dikke degelijke Duitse BMW 1150RT. Zoals elke 
Duitser houdt deze motor van het graven van kuilen, dit-
maal niet op het strand maar dwars door het asfalt. Hij heeft 
daarvoor dan ook 1150CC ter beschikking, dat is elke keer 
een volle Beierse Bierpul aan explosief gas. Anneke daar-
entegen rijdt op een vette 1400 cc Suzuki Intruder. De Ja-
panners waren wat laat met de barok, maar hebben dat met 
deze vette twee cilinder ruimschoots goedgemaakt. Zij heeft 
het hoogste stuur en de langste voorvork, bij de start was 
haar voorwiel al in Glimmen terwijl het achterwiel de boer-

derij van Hoenderken nog moest passeren. Het chroom aan 
haar fiets weegt meer dan menig middenklasse auto. U mag 
dan ook rustig weten dat zij zich het lekkerst voelt in een 
strak leren pakje. Voorop natuurlijk de leading man Willem 
Bazuin en de rij wordt wordt afgesloten door ondergetekende. 
Beide tomen we een Honda VF 750 supermagna. Oorspron-
kelijk bedoelt voor de Amerikaanse markt, echter de Amerika-
nen durfden het niet aan. Irak, en Afghanistan OK, maar dit 
was hen net een tikkeltje te ruig. De motoren hebben dan ook 
een nadeel, als je te hard optrekt vliegen de flinten je om de 
oren, en moet er dus opnieuw gestraat worden. De super-
magna is dan ook de enige motor die oorspronkelijk geleverd 
werd in 1986 met kniebeschermers en straathamers.  

Bij het starten van de motoren werd er een kleine aardschok 
vastgesteld van 4 op de schaal van Richter door het KNMI in 
den Bilt. Deze werd toegeschreven aan nieuwe gasboringen 
maar wij weten dat het ging om de boring x slag van onze 
asfalt grazers. Gelukkig voor Hoenderken was deze aard-
schok net niet genoeg om de fundering voor zijn nieuwe 
schuur in te doen storten. Met zeer hoge snelheid tot wel 80 
km/u razen we over de wegen. We knallen langs de rijkelijk 
bezette steenuilenkasten van Bunne. We genieten van de 
vrijheid die ze in onze volgende bestemming zo deerlijk moe-
ten missen: Veenhuizen. Alle godsgeboden negerend scheu-
ren we vervolgens door Amen om de laatste eer te brengen 
aan Harry in Grollo ). Harry Schepers wel te verstaan van de 
band de Zijsjes. Tijd voor mindfullness. We nemen onze mo-
toren mee op een wals door het Drouwenerveld. We walsen 
over de middenlijn in een kathedraal van beuken. Zij flanke-
ren de weg met hun kawasaki groen gebladerte. Later zou de 
Here besluiten om ook deze kleur te gaan gebruiken voor de 
Lente. Op eerbiedige afstand staan de duistere dennen hun 
ruggen te rechten, wachtend op de dag dat hun oordeel 
wordt geveld door de kettingzaag. Voorlopig schuren en za-
gen wij, en voor nu zijn ze nog even veilig. De weg meandert 
langs deze hoeders van de tijd. Echter wij hebben nu niet de 
mogelijkheid om stil te staan, hun vloeibare voorouders willen 
bevrijd worden. En wij schenken ze deze vrijheid, door onze 
carburateurs, naar de cilinders en via onze uitlaten de weidse 
wereld in. Vrijheid!  
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In Gasselte gunnen we de natuur een korte rustpauze. We 
parkeren onze eega’s, bij een roadcafé. Als we binnenko-
men, bestellen we natuurlijk dat wat echte motorrijders altijd 
bestellen. Geen wetboek, bijbel of gedoe over promillages 
die dat kan voorkomen. Dus 2 warme chocolademelk met 
slagroom, 5 koffie en appelgebak. Nadat we de vliegen tus-
sen onze tanden hebben weg gepeuterd, komen de ge-
sprekken goed op gang. Over bekeuringen bijvoorbeeld; 
heer Toxopeus lacht om bekeuringen van 30 euro, boven-
dien heeft hij dan eens een foto van zijn vriendin, met balkje 
wel zo mooi. En Bert´s dikste bekeuring was er een van 
1500 gulden voor het joyriden in een Porsche onder politie-
begeleiding. Gelukkig hoefde hij niet zijn rijbewijs in te leve-
ren, die had hij namelijk nog niet.  Verder over de kinderen 
van Piet en Anneke die in een nep politieauto rondrijden. En 
natuurlijk over hoe mooi het zou zijn om de Noordlaarder 
hapjesbokaal te winnen.  

Inmiddels lijkt de natuur weer hersteld  en besluiten we om 
nogmaals tegen haar zere been te schoppen. Daartoe trap-
pen we opnieuw onze machines aan. Nieuwe bestemming is 
Oost-Groningen. Het land van jenever en achterdocht ver-
welkomt ons met zijn uitgestrekte rechte wegen langs zijn 
kanalen. Met grote vaart spoeden wij ons over de wegen die 
oorspronkelijk zijn aangelegd voor de paarden van de trek-
schuiten van weleer. Nu martelen wij deze groninger klin-
kers met onze paardenkrachten en al snel naderen we het 
pittoreske dorpje Stadskanaal.  

Na een lijntje Stadskanaal te hebben genomen vervolgen 
we onze weg door de sloppenwijken van het dorp, om ver-
volgens in het braakliggende en onontgonnen achterland 
onze machines de sporen te geven. Strak in de teugels als 
we een haakse bocht met grint naderen. Daarna weer met 
gierende banden optrekken om het gepeupel achter te laten 
in een wolk van rubber en koolstof. In ons eigen wereldje 
aan de binnenzijde van de helm doemt het nummer paint it 
black van de Stones op.  

Bij onze nadering schrikt de Lente op uit zijn romantische 
bui, eieren worden wezen, merries verlaten hun veulens en 
weidevogels zijn in de wijde omgeving niet meer te beken-
nen. Het enige geluid van de natuur dat ons geronk over-
stemd is van het uiteenspatten van de meest prachtige en 
bonte insecten op het vizier van onze helmen. Bareveld is al 
weer een gepasseerd station, en we trekken op via het An-
nerveensche kanaal naar Spijkerboor. We trekken de potten 
nog eens goed open. Er rest nog een laatste dodelijke sprint 

dwars door het oud-Annerveen en dan via Zuidlaren, het klei-
ne debiele broertje van Noordlaren, terug op het motorhonk. 
Verkrampt van de kou, maar met een warm motorhart nemen 
we afscheid van elkaar. Volgende keer zullen we elkaar op-
nieuw treffen. Waar deze dollemansrit ons dan heen zal voe-
ren zal opnieuw blijken. Overijssel, Friesland, Abu Dhabi? 
We zien wel.  

Natuurlijk zijn meer mensen welkom deel te nemen aan deze 
tochten. Geeft u vrijblijvend op bij Willem Bazuin of via de 
redactie van de Dorpskrant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HARTELIJK DANK! 

 

Graag wil ik namens mijzelf en mijn echtgenote Andra mijn 

dank uitspreken voor alle felicitaties die we afgelopen don-

derdag hebben gekregen na mijn installatie als burgemees-

ter van Haren. 

Wij zijn geroerd en aangenaam verrast door alle betrokken-

heid en leuke reacties. 

Voor mij nog een extra motivatie om in deze mooie gemeen-

te aan de slag te gaan! 

 

Rob Bats 
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ANSICHTKAARTEN VAN, VOOR EN DOOR 

NOORDLAREN 

Door Maartje Peters 

 

In 2010 maakten inwoners van Noordlaren foto's van 
hun dorp in het kader van een fotowedstrijd. Van de in-
gezonden foto's zijn vier mooie ansichtkaarten ge-
maakt. De kaarten zijn nog steeds te koop. Voor een set 

van 4 kaarten betaalt u 3 euro. 

Interesse? Bel dan aan bij een van de onderstaande adres-
sen. 

Rinne Boelkens (penningmeester Vereniging Dorpsbelan-
gen) Lageweg 65 

Martinus Tuik (voorzitter Vereniging Dorpsbelangen) 

Zuidlaarderweg 87 

 

 

 

 



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Mei 2012 

23 

 

 

 

 



Tijd van komen en van gaan. 

Regelmatig kunnen we in Noordlaren nieuwe bewoners begroeten. Regelmatig vertrekken er ook mensen uit het 

dorp. In deze rubriek beantwoorden ze op verzoek van de redactie een aantal vragen.  Deze keer twee komers. 

Goeden avond, 

Het is er dan eindelijk toch van gekomen. 

Tijd van komen, en zoals het er nu uitziet zal het gaan nog 
wel even duren. Hoewel, dit is de 22ste keer dat ik ver-
huisd ben, dus je weet nooit.  

Ik ben Dirk Geurkink, geboren op een boerderij in Halle, 
gemeente Zelhem in de Achterhoek. Dat ligt een paar kilo-
meter achter Doetinchem. 

Van beroep ben ik scheepsbouwkundige, en werk voor de 
werf Ferus Smit in Westerbroek. Als je s ’avonds in het 
donker op de Lage Weg loopt, en je kijkt naar het noorden, 
dan zie je het blauwe logo van onze werf op de horizon. 
We bouwen daar schepen voor de kust- en wereldwijde 
vrachtvaart. 

Sinds eind december woon ik op Steegakkers 2. Daarvoor 
iets meer dan een jaar in een tijdelijke woning in Norg, en 
daarvoor een hele tijd op de Radesingel in hartje stad. 

In 1ste instantie wilde ik weer terug naar de stad, maar 
kwam er in Norg achter dat het wonen op het land toch 
ook wel zijn charmes heeft, en vooral als je van je af kunt 
kijken. 

Daarna ben ik een tijd bezig geweest te onderzoeken of 
een huis laten bouwen een mogelijkheid was. 

Met de aannemer was ik rond, alleen de betaalbare grond 
lag allemaal aan de verkeerde kant van de stad en op een 
veel te grote afstand van het werk. Ik wil als het mooi weer 
is ook eens op de fiets naar het werk. Uiteindelijk kwam de 
makelaar met het pand op de Steegakkers, en het koste 
nog bijna een half jaar voor ik de mogelijkheden hier in 
zag, en er aan gewend was dat het er anders uit zag dan 
wat de aannemer en ik bedacht hadden. 

Ondertussen ben ik naar de Nieuwjaars receptie geweest 
waar ik door veel mensen op een heel prettige manier ont-
vangen ben, hebben we samen met de buren het uitzicht 
aan de voorkant verruimd, en ga ik eind april met een 
groep mensen wedstrijd zeilen op het Zuidlaarder meer. 

Tsja, om met Martin Bril te spreken, het leven is goed in 
Noordlaren. 

Wil je je even voorstellen? 

Wij zijn Inge en Floris Mulder en onze hond heet Hugo! 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Inge werkt als bloemstyliste in een bloemenzaak in Hooge-
zand en Floris werkt als accountmanager bij een autolease 
maatschappij in Emmen 

Waar woon je)? 

Aan ´t Wegje 6 (Noordlaren, centrum) 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren?  

Nadat we een jaar geklust hebben zijn we op 15 november 
vorig jaar verhuisd en sindsdien wonen we er 

Waar woonde je hiervoor? 

In Veendam en daarvoor in Haren 

Wat was je belangrijkste reden om naar Noordlaren te ver-
huizen? 

De mooie omgeving, het huis en de rust. En dichter bij Inge 
d´r familie  

Hoe is de ’inburgeringperiode’ verlopen?  

Goed, we voelen ons hier erg welkom 

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven storten? 
Eerste tijd nog niet eerst een beetje wennen want in en om 
het huis moet nog veel gebeuren dus dat vraag eerst onze 
tijd. 

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren?  
We hebben verschillende  plekken waar we graag komen  
maar onze favoriete plek is toch wel  ons eigen huis en tuin! 

Wil je verder nog iets kwijt? 

Wat misschien leuk is om te vertellen is dat we in augustus 
2005 zijn getrouwd en wel in het kerkje van Noordlaren. 


