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Thomasvaer en Pieternel 2012 

Door Peter van Ek 

 

Zaterdagavond 14 januari om half 9 was het weer zover. Het dorp was 

weer uitgelopen om elkaar de handen te drukken en wangen te verzoe-

nen. De beste wensen werden willekeurig aan eenieder uitgedeeld on-

der het genot van een kop koffie of thee. Nieuwe bewoners , oude be-

woners, boeren en apothekers, aannemers en afnemers. Kortom gezel-

lig. Wel viel op dat net als met andere dorpsevenementen de toeloop 

wat leek af te nemen.  

Thomasvaer en Pieternel werden dit jaar opnieuw op weergaloze wijze ver-

tolkt door Jan Luis en Mart van Bon. Natuurlijk beschikken zij over geweldig 

schrijfwerk van de heren Bansema en Crom. Doch humor is timing en dat 

hebben Jan en Mart perfect. Ook is duidelijk dat ze goed op elkaar zijn inge-

speeld. Thomasvaer en Pieternel zijn voor mij toch wel het voorbeeld van 

waar een klein dorp groot in kan zijn, in al zijn eenvoud. Kortom wederom 

een geweldige performance, meer dan de moeite waard om volgend jaar 

weer voor van de bank af te komen.   Lees verder op pagina 6 

Thomasvaer en Pieternel 

De Culturele commissie 

Oude Foto’s van mevr. Hemmes 

Uit de lucht gegrepen 

Nieuws van de Tennisbaan 

Uitreiking van de Gouden Mispel 

En veel meer... 
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Bezorging 
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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 

Bericht van Dorpsbelangen 

Door Martinus Tuik, voorzitter Vereniging Dorpsbelangen  

 

Dorpsgenoten, 

2012 is al weer een paar weken oud. Het is al jaren de gewoonte dat we 

elkaar bij de kerk het Nieuwjaar afwinnen. Evenzo is het de gewoonte dat 

wij dan als inwoners van Noordlaren even aan het klokkentouw trekken, 

totdat de laatste is geweest. Dan stopt het luiden van de klok. Na gedane 

arbeid wacht dan een glaasje klokkesmeer.  

De laatste jaren komen de inwoners echter steeds later naar de kerk. Dit bete-

kent dat de koster gedurende een steeds langer wordende tijd de klok moet lui-

den, alvorens de eerste aflossing komt. Dit jaar heeft ondergetekende de hon-

neurs waargenomen. Met een paar minuten onderbreking ruim twintig minuten 

klokluiden is een vermoeiende bezigheid, die niet voor herhaling vatbaar is. Daar 

is vast wel een oplossing voor te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een kloklui-

derscomité van een aantal inwoners die vanaf twaalf uur om beurten luiden tot-

dat de aflossing komt. Wie meldt zich aan? 

We kunnen terugkijken op een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie, waarbij Tho-

masvaer en Pieternel met ons terugblikten op het wel en wee van onze inwo-

ners. Ook waren er weer verschillende inwoners die zich hadden ingespannen 

om hapjes te maken. Ze waren heel smakelijk. Zoals u wellicht weet ontvangt 

het organiserend comité een bijdrage in de kosten van de Stichting Festiviteiten, 

Stichting de Hoeksteen en de Vereniging Dorpsbelangen. Allen die hebben mee-

gewerkt om deze Nieuwjaarsreceptie tot een succes te maken, dank daarvoor. 

Zoals vorig jaar vermeld hebben wij een nieuwe penningmeester in de persoon 

van Rinne Klaas Boelkens. Inmiddels is de functie van secretaris ingevuld door 

Janet Fonk, zodat ons bestuur weer compleet is. Tijdens onze eerstvolgende 

jaarvergadering kunnen ze officieel gekozen worden. De datum van onze jaar-

vergadering is vastgesteld op dinsdag 3 april 2012. Noteert u deze datum vast 

in uw agenda. 

In november vorig jaar hebben wij als bestuur van Dorpsbelangen B&W op be-

zoek gehad. Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd, zoals hand-

having 30 km regime, optisch aanpassen Lageweg aan 30 km regime, de krui-

sing Vogelzangsteeg-Zuidlaarderweg, het teruglopend aantal kinderen op onze 

school en in relatie hiermee de (on)mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 

het woning toewijzingsbeleid ten faveure van gezinnen met kleine kinderen. Dui-

delijk is in ieder geval dat er de komende jaren geen nieuwbouwplannen zijn 

voorzien voor Noordlaren. Vanuit de provincie Groningen is dat geblokkeerd. 

In 2010 hebben wij u bericht dat in 2011 het nieuwe bestemmingsplan voor 

Noordlaren gereed zou zijn. Dat gaat echter langzamer dan eerst gemeld. Naar 

verwachting wordt dat nu dit jaar.  

Informatie over de aanleg van een gescheiden regenwaterafvoer en verfraaiing 

van het plein midden in de Kerkstraat kunt u vinden op onze website. Ook ligt 

hierover informatie in de Hoeksteen. Wij houden u op de hoogte van de ontwik-

kelingen. 

Rest ons nog u allen een voorspoedig en bovenal gezond Nieuwjaar toe te wen-

sen. 

Namens Dorpsbelangen 

M.J. Tuik (Voorzitter) 
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Neem uw buren (vaker) mee naar 

een concert in Noordlaren! 

Door Nyckle Swierstra 

Zes procent van de Nederlandse bevolking komt in de 

benen voor een concert met klassieke muziek. Noord-

laarders kunnen dichtbij huis al terecht. Vier keer per 

jaar is de Bartelomeuskerk het podium voor professio-

nele musici en de betere amateurs. Gemiddeld komt er 

zo’n 40 man/vrouw publiek. Dat mag wel wat meer wor-

den volgens de Culturele Commissie. Anders gezegd: u 

doet uzelf tekort als u op 29 Januari (15.00 uur) ver-

zuimt naar het Barlheze Consort te gaan. Neem uw bu-

ren mee! 

Al vaker heb ik me afgevraagd wie er in de Culturele Com-

missie zitten. De meeste Noordlaarders die ik het vraag, we-

ten het niet. De fraai onderhouden website van Noordlaren 

(www.noordlaren.eu) biedt evenmin soelaas: geen namen, 

wel een e-mailadres. En gelukkig ook alle gegevens over de 

geplande concerten. Mailen lijkt me omslachtig. Vaag staat 

me bij dat NNO-hoboïst Frank Mulder deel uitmaakt van de 

commissie. Even bellen. 

Tabaksfabrikant en pianolerares  

“Nee”, zegt Frank, “Ik ben er net mee opgehouden. Je moet 

bij Hetty Koolhaas wezen.”  Niet gedraald en Hetty gebeld. 

“Ja”, zegt ze, “Ik wil best wat vertellen, maar Frank weet veel 

meer. Hij heeft heel lang in de commissie gezeten. Als er 

iemand geïnterviewd moet worden dan is hij het wel.” Aha. Ik 

weer terug naar Frank. Om een lang verhaal kort te maken, 

op de eerste dinsdagmiddag van het nieuwe jaar, zo rondom 

theetijd, nemen Frank en Hetty bij mij thuis plaats aan de 

keukentafel.  

Dan wordt alras duidelijk dat de commissie al be-

staat sinds de jaren 80. Frank zat er bijna vijfentwintig jaar 

onafgebroken in (1986-2011). Hetty is bezig aan haar twee-

de periode (1990-1994, 2008-nu). Naast Hetty bestaat de 

commissie momenteel uit Jan Luis (penningmeester)en Jan 

Boland. Laatstgenoemde vertegenwoordigt Noordlaren in de 

Culturele Raad Haren. In het verleden zaten o.a. Albert Ho-

vius, Hilly van Santen en Hanneke Graatsma in de commis-

sie. 

Theodorus Niemeijer en zijn tweede vrouw stonden 

aan de wieg van de concertreeks in de Bartelomeuskerk, zo 

leer ik van Frank en Hetty. Het echtpaar was lid van de Ne-

derlands Hervormde Kerk. Omdat die gezindte in hun woon-

plaats Glimmen ontbrak, gingen ze in Noordlaren naar de 

kerk. Niemeijer was er decaan. Hij vond dat er iets aan kunst 

moest worden gedaan voor de dorpsbewoners. Zo gezegd, 

zo gedaan. Zijn vrouw hielp mee bij de organisatie Zij was 

voor haar huwelijk met Niemeijer pianolerares geweest en 

had dus  goede contacten in de (noordelijke) muziekwereld. 

Bedelbrieven 

Frank: “Uit de beginjaren herinner me vooral dat ik jaar in 

jaar uit bedelbrieven moest schrijven aan de gemeente om 

aan het benodigde budget te komen. Begin jaren 90 kregen 

we zo’n 600 gulden per jaar. Dat is beslist niet veel als je 

vier keer per jaar iets wilt organiseren. We hebben wel eens 

geprobeerd een “Vrienden-van-club” te starten om aan een 

ruimer budget te komen, maar dat is niet gelukt.” 

 Hetty: ”Geld kwam van de gemeente Haren. Die wil-

de ons graag onder de vleugels van de Culturele Raad Ha-

ren hebben. Dat wilden wij niet, we dachten beter af te zijn 

door zelfstandig te blijven. Op een goed moment, Albert 

Hovius maakte toen deel uit van de commissie, hebben we 

toch maar besloten ons aan te sluiten. In de loop van de tijd 

is ons budget steeds kleiner geworden. Ja, overal wordt 

bezuinigd. We krijgen nu twee maal per jaar vanuit de Cul-

turele Raad een bedrag van € 500. Daar kunnen we onge-

veer vier concerten voor organiseren. Je hebt vaste kosten, 

zoals de huur van de kerk en de huur van de Hoeksteen. 

Bloementje voor de artiesten. En natuurlijk hun honorarium.” 

Frank:”Meestal melden groepen zich zelf bij ons aan. Uit het 

aanbod willen we en gevarieerd programma van enig muzi-

kaal niveau samenstellen. Dus afwisselend professionele 

musici en de betere amateurs. Soms met uitsluitend instru-

mentale muziek, dan weer met alleen koormuziek. Maar 

soms ook een mix van beide. Meestal programmeren we 

klassieke muziek, af en toe wereldmuziek (koor begeleid 

door groep met Afrikaanse trommels) of popmuziek. Bin-

nenkort (16 maart) staat vocalgroup Hifive op het program-

ma. Vijf jonge mensen die fantastisch kunnen zingen, van 

pop tot barbershop en vocal jazz. Ze maken gebruik van 

verschillende zangtechnieken, zoals de beatbox. (Zie (en 

luister!)  

voor meer info www.vg-hifive.nl)” 

v.l.n.r. Frank Mulder en Hetty Koolhaas van de Culturele 
Commissie Noordlaren 

http://www.noordlaren.eu
http://www.vg-hifive.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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UITVOERING:  ZAT. 4 FEB. 

EN 11 FEB. 

 

HOEKSTEEN NOORDLAREN 

 

Toneelverain’n de Deurzetters breng’n 

weer ‘n mooi stuk op de 

plank’n. Noteer bo’omstoande doag’n dus  

ee’m in joen agenda. 

Titel: KASPERS LINDENHOF  

van Herman van der A 

Goa d’r moar aan stoan; hou trek je ’n old 

krakkemikkig hotel,  

inclusief twei olle tantes, oet ’t slop ?  

‘n Fraudegevuilige zoak  

mit komische mo(nu)ment’n ! 

 

Ook dit joar bin’n de koart’n weer in de 

veurverkoop vanaf 1 jan. 

Bestell’n ? 050-4094338 ( Margriet Eitens)  

Koarten zulf hoal’n op Steegakkers 5, 

Noordloar’n.   

Pries:  € 7,50 (v.v.k) en  €10,- aan de kas-

sa.   

Vol= Vol!!   Tot gauw, luu. 

 
Expositie in de Hoeksteen 

Door Annet Boekel en Ina Verhoeff  

Iedere tweede zondagmiddag van de maand is er een 

open expositie in dorpshuis de Hoeksteen in Noordla-

ren.  

Op 8 januari en 12 februari van 14.00u tot 17.00u expose-

ren Willem Komduur (schilderijen) en cursisten van het 

Kunstencentrum te Groningen (sieraden), docent is Ans van 

Diepen. Verder kan op afspraak de expositie worden be-

zocht.  

Annet Boekel en Ine Verhoeff organiseren deze exposities 

namens de Culturele Raad Haren.  

Voor meer informatie: Ine Verhoeff: 5716669  

 

WILLEM KOMDUUR.  

 
WILLEM is geboren in 1943 in Noord-Sleen (Dr.) en is in 
1967 naar Haren verhuisd, waar hij als bouwkundige bij de 
gemeente Haren heeft gewerkt. 

Hij is een autodidact, die geleerd heeft veel te kijken. Hij 

schildert met olieverf op linnen. Hij werkt nu vanuit een fas-

cinatie voor bloemen en bomen en dan met name motieven 

hiervan.  
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Expositie van cursisten edelsmeden 

aan het Kunstencentrum Groningen 

Door Ans van Diepen, docente edelsmeden 

De studenten leerden het echte ambacht van de edel-

smid. Ze zijn allen begonnen met eenvoudige opdrach-

ten waarin de basistechnieken worden aangeleerd. 

Daarna hebben zij zich ontplooid tot geoefende am-

bachtslieden. Ook hun creativiteit hebben zij ontwik-

keld; eerst door middel van opdrachten, maar later ook 

door eigen ontwikkeling. Deze ontwikkeling gaat nog 

steeds door. Dan weer worden nieuwe technieken uit-

geprobeerd en toegepast; een volgend moment is een 

onderwerp zo inspirerend dat er op dat thema wordt 

voortgeborduurd. 

 

De meeste cursisten komen al enige jaren in het Kunsten-

centrum. Hierdoor laten zij hun enthousiasme zien voor het 

vak edelsmeden. Zij zijn zo enthousiast dat zij ook thuis 

regelmatig bezig zijn met hun hobby.  Het samenzijn met 

andere cursisten werkt ook motiverend en inspirerend.  Ze 

zien dingen van elkaar en ook wordt er werk besproken. 

Als docent probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen. 

Enthousiasme wekt enthousiasme op. De passie om tot 

een mooi ontwerp te komen en daarbij tevens een goede 

techniek te hanteren, vergt soms het uiterste van de men-

sen. Om de cursisten dan toch bij de les te houden is mijn 

uitdaging. In dat opzicht worden de cursisten heel individu-

eel begeleid want ieder heeft zijn/haar eigen ontwikkelings-

proces. Ik vind het leuk om te zien hoe de cursisten zich 

ontwikkelen. Ik ben trots op de vaardigheden en het niveau 

dat zij bereikt hebben. Ik geniet er zelf elke keer weer met 

volle teugen van als cursisten uiteindelijk met een prachtig 

sieraad naar huis gaan.  Want het geduld en het doorzet-

tingsvermogen hebben dan weer tot een mooi resultaat 

geleid. Dat is iets om trots op te zijn. 

En ik ben reuze trots dat de cursisten hier in Noordlaren 

mogen exposeren.  Om de bewondering van de sieraden en 

de verwondering om de techniek te mogen delen met ande-

ren.  

WIJ ZOEKEN EEN OPPAS/LEASE PONY 

 
Wij Zoe(12), Tess(12) en Sam (10) zoeken een oppas/
lease pony in of nabij Noordlaren. 
 
Wij zijn helemaal gek van dieren en dus ook van paarden. 
We hebben alle drie een paar jaar les gehad bij de Bongerd 
in Glimmen, maar zijn daar mee gestopt omdat dat eigenlijk 
niet genoeg voor ons was en we het een beetje saai begon-
nen te vinden om rondjes te rijden in de bak etc. Wij willen 
heel graag een pony helemaal verzorgen en berijden. We 
hebben veel verantwoordelijkheidsgevoel en gaan er volle-
dig voor. We hopen dat iemand ons kan helpen om onze 
droom uit te laten komen! 
 
groetjes van Zoe, Tess en Sam 
Hovenpad 21 
9479 PV Noordlaren 
050 4029818 
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Vervolg van pagina 1 

Natuurlijk waren we allen weer benieuwd naar de fratsen die 

onze medebewoners hadden uitgehaald, waarbij we natuur-

lijk zelf allen heimelijk hoopten op een vermelding door het 

illustere duo Thomasvaer en Pieternel. Dit jaar begonnen we 

om 20:30 stipt, althans de helft van het duo. Thomasvaer 

verscheen eenzaam ten tonele met een laptop en koptele-

foon, Pieternel zat op dit moment nog in Griekenland. Geluk-

kig was er nog wel een Skype-verbinding, en al snel ver-

scheen ze geprojecteerd met de beamer.  

Daarmee werd gelijk de toon gezet voor de avond. Was het 

vorig jaar de reclame, dit jaar was de rode draad de digitali-

sering van onze maatschappij. Thomasvaer vindt het alleen 

maar onpersoonlijker worden terwijl Pieternel juist ervaart 

dat ze veel meer contact heeft met mensen om haar heen. 

Eigenlijk was het een wat vreemd jaar als je terugkijkt. Geen 

paasvuur, geen meerkamp, geen kerstmarkt, niet eens 

kerstbomen. Allemaal ook niet echt meer nodig, alles staat 

immers allang op internet. Zodoende stelt Pieternel ook om 

het dorpsfeest van 2013 alleen maar virtueel te doen. Lekker 

thuis van achter je laptop of I-phone. 

Aan onderwerpen voor dit jaar geen gebrek. Er waren geluk-

kig weer genoeg fratsen om heerlijk om te lachen. Zo kun je 

tegenwoordig voor een gevuld bed en breakfast terecht bij 

familie Kroeze aan de Lageweg. Sowieso was de mening 

van Thomasvaer dat er meer moest gebeuren onder de 

lakens, opdat er genoeg nieuwe leerlingen bijkomen voor 

de Rieshoek. Het zien van vele ooievaars door Hieke de 

Winter is niet genoeg. Nee dan doet ondergetekende het 

beter, in ieder geval 1 nieuwe leerling erbij dit jaar. Dus de 

noodbel wordt geluid voor de OBS, en dit keer niet door 

Martinus Tuik die dit jaar flink getraind heeft bij het overne-

men van de kosters z’n taak om het nieuwe jaar in te lui-

den. Verder ging het van dik hout zaagt men planken, met 

name aan de Lageweg. Waar de ene buur op een houtje 

kan bijten en de  ander er warmpjes bij zit. Misschien is 

daar nog wel een pilletje voor.  

Ook waren er successen, onderneemster van het jaar 

2012, Dagmar Bolwijn is nog genoemd. Evenals het kijkje 

op het werk van Nyckle Swierstra; weten we eindelijk hoe 

hij zijn geld verdiend. Dit zijn nog maar een aantal van de 

personen die de revue zijn gepasseerd. Wilt u verder we-

ten waarom Jan-Geert Veldman op blondines valt, waar-

om het licht uit moest aan de Boenderstraat, of waarom de 

ijsvereniging heeft geïnvesteerd in een tank met anti-

vries ? Of wilt u weten waarom Noordlaren het eerste dorp 

is met een verbinding met het hiernamaals? Dan kunt u 

het spetterende optreden nog eens rustig nazien op de 

website van Noordlaren, www.noordlaren.eu. Daar kunt u 

ook de teksten nog eens nalezen en printen. Mocht u niet 

over internet beschikken neem dan contact op met Marc 

Bansema, deze kan u een uitdraai bezorgen van de com-

plete tekst. Ondanks deze digitale mogelijkheden hopen 

we u toch volgend jaar weer in grote getale in the real 

world te zien: de Hoeksteen.nl (Noordlaren). 

Na Thomasvaer en Pieternel volgde natuurlijk weer de 

felle competitie betreffende de Noordlaarder hapjes 

schaal. Het aantal deelnemers daarvan loopt ook wat te-
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rug, gelukkig was de kwantiteit en kwaliteit per deelnemer 

flink hoog, zodat de tafels weer goed gevuld waren. Poffer-

tjes, samosa’s , toast met Noorlaarder filet d’ americain, 

galopperende paardjes en muffins, te veel om op te noe-

men. Gejureerd werd er wederom door de vakkundige jury 

bestaande uit Ida Kroeze en Sjors Rozema. De galoppe-

rende paardjes van Margriet Kleinenberg werden uitgeroe-

pen tot het lekkerste hapje, de muffins van de nieuwe be-

woners van de kerkstraat 5 tot het mooiste hapje. Eervolle 

vermeldingen waren er voor Christina Wieland en Ina 

Kroeze. Opvallend dit jaar was de waardering voor de 

‘eenvoudiger’ hapjes. Een oproep aan alle keukenprinses-

jes en prinsen, maar ook aan de koekebakkers en halvega-

ren om volgend jaar weer mee te doen.  

 

Verder werd er dit jaar afscheid genomen van Elsa Veld-

man en Carolien Overweg. Zij hebben zich jarenlang inge-

zet voor de nieuwjaarscommissie maar geven dit jaar het 

stokje door. Namens de redactie en ik denk namens het 

gehele dorp onze dank voor jullie inzet.  

Rest mij om u namens de gehele redactie van uw dorps-

krant nog een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen.  

Cursus Luisteren naar klassieke muziek 

Door Dirk Herman de Jong 

In week 12 van dit jaar starten ten huize van Dirk Her-

man de Jong aan de Lageweg 9 in Noordlaren weer 

twee cursussen Luisteren naar klassieke muziek, elk 

van zes avonden.  

Vanaf dinsdagavond 20 maart loopt ‘CURSUS 1’ op zes 

achtereenvolgende dinsdagavonden; vanaf woensdag-

avond 21 maart loopt ‘CURSUS 3’ op zes achtereenvol-

gende woensdagavonden.  

Zie voor het programma van CURSUS 1 en van CURSUS 

3 de muziekwebsite www.magismusicus.nl. Steeds zal het 

luisteren naar de muziek (en niet de theorie) voorop staan. 

De beide cursussen staan los van elkaar en kunnen door 

iedereen goed worden gevolgd. 

Het cursusgeld bedraagt € 

75,-- voor de zes avonden, 

inclusief toelichtende teksten 

en CD’s met muziekfragmen-

ten om thuis te beluisteren 

en te behouden. 

U kunt zich inschrijven of 

nadere informatie inwinnen 

door een e-mail te sturen 

aan dirkherman@gmail.com 

of door te bellen naar zijn 

vaste telefoon:  

(050) 4061128. 

Data jeugdsoos: 

20 januari 2012 

3 februari 2012 

17 februari 2012 

2 maart 2012 

16 maart 2012 

6 april 2012 

20 april 2012 

4 mei 2012 

18 mei 2012 

Data klaverjas, kruisjas en sjoelavond: 

20 januari 

24 februari 

30 maart 

http://www.magismusicus.nl
mailto:dirkherman@gmail.com
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“Uit de lucht gegrepen” 

Door Wim Woudman 

Cleptoparasitisme of…. 

Van het wad geplukt 

Even naar een heel ander gebied. Een uitstap naar het 

wad. Plaats van handeling:  het Groninger wad achter 

de zogenaamde Rommelhoek net ten westen van het 

uitgestrekte en soms wat desolate Eemshavengebied. 

Ik zit op de dijk en tel wadvogels. Dat doe ik drie keer in de 

frissere jaarhelft. Dan worden in het waddengebied  tijdens 

een hoogwater alle wadgebonden vogels geteld tussen 

Den Helder en Esbjerg. Al meer dan veertig jaar. Trekvo-

gels in voor- en najaar en midwinters de wintergasten. 

Voor mij in het telescoopbeeld een groep Bontbekplevie-

ren. Zien er uit als bleke minikivietjes met zwart-wit smoel-

werk en zonder de kievitkuif. Altijd druk in de weer tussen 

de laatste begroeiing voor het kale slik en zand. Op zoek 

naar voedsel. Met rukjes lopen ze, staan ze stil, lopen ze, 

kijken, pikje hier, hapje daar. 

Er scheert een groepje soortgenoten laag over, klaar om te 

landen, maar daar gaat nog iets dwars door het beeld! En 

het zwiept er ook weer uit. De vergroting van de telescoop 

kan de actie daarginds niet bijhouden! Gewone kijker erop, 

10x vergrotend. Genoeg om de slag te zien die geslagen 

wordt…: een Smelleken slaat een Bontbek uit de formatie 

en landt daarmee meteen op het zand bij de waterrand. De 

Bontbekjes rennen en foerageren gewoon verder, min één! 

Ja, een Smelleken. Een valkje, kleiner dan de bij ons zeer 

bekende Torenvalk – die bidt en zoekt en vangt vooral  

knaagdiertjes. Het Smelleken is zijn ADHD-verwant. Altijd 

gespitst op prooi, steeds onderweg, felle vleugelslagen, 

jakkerend over velden, toendra en Schotse hooglanden. 

Driemaal zag ik er een over scheuren (noordoost -> zuid-

west) over De Rieshoek, over de Osdijk en in het Hunzedal 

bij De Groeve. Leeft langs de randen van Europa en trekt 

elk jaar richting Afrika. Vele blijven ergens onderweg han-

gen om te overwinteren als de omstandigheden gunstig 

zijn.  

De Bontbek ligt op z’n rug met de valk erbovenop. Een 

vleugel wijst met witte onderkant naar omhoog als om aan 

te geven dat dit pas het eerste bedrijf is….. want: Een gro-

tere donkere vogel glijdt door het beeld…. Slechtvalk! De 

grootste in ons land voorkomende valk en een drieste. Kan 

prooien aan van allerlei groottes, ook vooral vogels, meeu-

wen, kleine eendensoorten, duiven, kraaiachtigen.  

 

De Slechtvalk houdt in, ziet wat wij hierboven zagen en 

wendt de steven. Zeilt nog eens over het tafereel waar het 

Smelleken afwacht met z’n pleviertje. Dan stuift de grote 

valk recht op hem af, Smelleken bedenkt zich niet en stijgt 

op, met prooi…. Onmogelijk om die in veiligheid te bren-

gen. Hij laat ‘m vallen en meteen is de jachtdrift  van de 

Slechtvalk verdwenen. Die start meteen met het plukken 

en heeft een makkelijk hapje tussendoor! 

Als de ene roofvogel een prooi afpikt van een andere heet 

dat Cleptoparasitisme. Mooi voor scrabble of galgje! 
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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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Nieuws van de tennisbaan 

Door Freek Keizer 

 

Iets nieuws proberen is altijd spannend. Zo was het na-

tuurlijk ook wel met de tennisvereniging Mid- en Noord-

laren. Nu, na een jaar gedraaid te hebben, zeggen we : “ 

Blij dat we het gedaan hebben “. En tegen de mensen 

die nog aarzelen om zich op te geven zeggen we : 

“DOEN “ !  

In het eerste jaar hebben zich iets meer dan 30 leden aan-

gemeld. De één is uiteraard wat actiever dan de ander, 

maar ruim dertig leden in het eerste jaar mag zonder meer 

een succes genoemd worden.  

De donderdagavond was voor de Zuidlaardermarkt de club-

avond. Nu ’s avond de banen niet meer bespeeld kunnen 

worden vanwege de duisternis, zijn we overgestapt op de 

zaterdag morgen als verenigingsmorgen. Straks, in het 

voorjaar, zullen we weer over gaan naar de donderdag-

avond. 

 

Langzaam aan worden er ook een aantal dingen duidelijker. 

De samenwerking met Waterpark de Bloemert loopt voor-

treffelijk. We zijn erg blij met de bedrijfsopvatting van het 

management van de Bloemert, die stelt dat een positieve 

betrokkenheid van de inwoners van Mid- en Noordlaren ook 

het bedrijf de Bloemert ten goede zal komen als een vorm 

van positieve reclame. Wij zijn het daar 100 % mee eens ! 

 

De communicatie tussen de leden onderling; met de Bloe-

mert, etc. verloopt vooral via e-mail contacten. Zoals we het 

nu kunnen overzien, verloopt deze manier van elkaar (snel) 

berichten goed. We kunnen via korte en directe lijnen met 

elkaar communiceren. In de laatste e-mail die Esther Vos 

( verantwoordelijk voor ledenadministratie en communica-

tie ) aan de leden zond stonden een aantal zaken die ik de 

lezers van het Noordlaarder Nieuws niet wil onthouden : 

Waterpark de Bloemert heeft ons laten weten over het jaar 

2011 geen contributiegeld in rekening te brengen. Op deze 

wijze hopen zij de nieuwe vereniging een extra impuls te 

geven. Waarvan akte, en uiteraard is onze dank groot  ! 

Met ingang van het jaar 2012 zullen we als nieuwe vereni-

ging een aantal administratieve taken in eigen beheer gaan 

uitvoeren. De lidmaatschapspasjes voor het nieuwe jaar 

zullen door ons zelf aangemaakt gaan worden en door ons 

naar de eigenaar verstuurd worden. Ook de facturering van 

het lidmaatschapsgeld zal door ons zelf ter hand genomen 

worden. Wij rekenen dan later in het jaar af met de Bloe-

mert voor het beheer en onderhoud van de banen. 

De contributie over 2012 is € 35 voor volwassenen en € 20 

voor kinderen tot en met 12 jaar. Het lidmaatschap loopt 

van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013. Word je na 1 juli 

2012 lid, dan betaal je de helft van het bedrag. 

 

Wil je 2012 met iets nieuws beginnen ? Spannend, en ook 

nog gezond, geef je dan op bij de nieuwe tennisvereniging 

in Mid- en Noordlaren !  

Oproep van de Algemene Hulpdien-

sten Haren. 

Door Peter Drenth 

De Algemene Hulpdienst Haren heeft dringend behoefte 

aan versterking. Misschien voor u een goed voornemen? 

Wij zoeken o.a.Telefoonwachten  1,5 uur per 2 weken; 

Chaufeurs op afroep beschikbaar voor vervoer naar specia-

list en ziekenhuis; Hulp is seniorenrestaurant van het woon-

zorgcentrum” De Zonnehof”  2 uur per 2 weken. ( 11.30 tot 

13.30 uur) ook op zaterdag of zondag. Verder koffieschen-

kers in Erasmusheem  1,5 uur per twee weken.  

Graag aanmelden tijden ons spreekuur op werkdagen van 9 

tot 10.30 uur tel.nr. 050-53 49 222 

Voor nadere afspraken wordt daarna contact met u opgeno-

men. 
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Verpleeghuis De Enk zoekt en-

thousiaste vrijwilligers 

Door Erik Zwarts 

 

Ook als je in een verpleeghuis woont zijn de gewone 

dagelijkse dingen heel belangrijk: gezelligheid in de 

huiskamers, koken en activiteiten.  

In verpleeghuis De Enk werken we vanuit de beleving van 

de bewoners. Veiligheid en geborgenheid staan daarbij cen-

traal. We bieden verpleeghuiszorg aan cliënten met demen-

tie, die beperkingen hebben in het denken, het geheugen, 

de concentratie en de oriëntatie. Een ander deel van onze 

cliënten heeft een niet-aangeboren hersenletsel, soms in 

combinatie met ouderdomsklachten. We zijn op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die ons helpen de bewoners in hun 

omgeving net dat beetje extra te geven.  

 

Onze bewoners kunnen uw enthousiaste inzet goed ge-

bruiken bij: 

- De woonafdelingen; waar u bijvoorbeeld mee kunt helpen 

bij het koken, voorlezen of gezellig koffie drinken  

- Het activiteitenprogramma; bijvoorbeeld voor de vrouwen 

van nu, werk in uit voering, herensociëteit, kegelclub of 

beauty salon 

- Een individuele activiteit; zoals; wandelen, fietsen, vissen 

of als vaste bezoeker voor bewoners die weinig bezoek krij-

gen 

- Het buurtcentrum; halen en brengen bewoners en de rol 

als gastheer/vrouw tijdens recreatieve activiteiten en voor 

de zondagmiddag 

.- Het winkeltje; voor de kassa en andere voorkomend 

Werkzaamheden 

Wij bieden:  

Begeleiding bij de werkzaamheden                                     

Zo nodig ondersteunende scholing 

Een prettige en gezellige werkomgeving 

Persoonlijke waardering en erkenning  

Een verzekering en reiskostenvergoeding. 

  

Heeft u belangstelling? Dan horen wij graag van u! 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 

www.dignis.nl of kunt u contact opnemen met 

Erik Zwarts, regiocoördinator vrijwilligerswerk, telefoon 

(050) 409 77 09 of e.zwarts@lentis.nl 

Verpleeghuis De Enk in Zuidlaren is een onderdeel van 

Zorggroep Dignis, die ouderen in 

Noord-Drenthe en Groningen ondersteunt op het gebied 

van wonen, welzijn en zorg. 

Oud Papier Data  

2012 

3-4 februari 

13-14 april 

22-23 juni 
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Project Haren wint ‘Gouden Mispel’ 

Door Ati Hector  

Het project Kleine landschapselementen Haren (herstel 

en aanleg van houtwallen en hagen) heeft vandaag de 

‘Gouden Mispel’ gewonnen; de prijs is zojuist in ont-

vangst genomen. De Gouden Mispel wordt elk jaar door 

de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgereikt 

aan personen of organisaties die een uitzonderlijke of 

essentiële bijdrage hebben geleverd aan de bescher-

ming of ontwikkeling van het cultuurlandschap in Ne-

derland. Het project in Haren wordt getrokken door 

Landschapsbeheer Groningen, samen met de gemeente 

Haren en de Vereniging Duurzame Landbouw Stad en 

Ommeland. Financiële partners zijn de provincie Gro-

ningen, Regio Groningen-Assen en gemeente Haren.  

In de afgelopen decennia zijn er veel houtwallen en hagen 

verdwenen; daardoor is ook een deel van het kenmerkende 

Harense landschap aangetast . Om dit tegen te gaan is in 

2009 het project Kleine landschapselementen Haren ge-

start . Doel van het project is om 1300 meter bestaande 

houtwal te herstellen, 2000 meter houtwal aan te leggen en 

1300 meter meidoornhagen te herstellen en aan te leggen. 

Dankzij het project , dat tot medio 2012 loopt , is er bijna 

2500 meter aan houtwal en 1500 meter aan meidoornhagen 

hersteld en aangelegd. 

Succesfactoren 

Wethouder Theo Sieling is erg blij met de prijs: “Het succes 

van het project is voornamelijk te danken aan de simpele 

afhandeling van aanvragen. Er komt weinig papierwerk aan 

te pas en er is gekozen voor een persoonlijke benadering. 

Dit levert een stukje maatwerk op. Alle plannen voor herstel 

en aanleg krijgen aan de keukentafel vorm en zijn vooral 

uitvoeringsgericht . Daarnaast is het teamwork 

succesvol. Er is op structurele basis overleg met alle part-

ners zodat er direct ingespeeld wordt op aspecten die iets 

meer aandacht vragen. Deze aanpak werpt nu zijn vruchten 

af ! ” 

Landschapsbeleid 

De uitvoering van het project komt voort uit het Landschaps-

ontwikkelingsplan en Landschapsuitvoering. Hier in zijn pro-

jecten benoemd die er voor zorgen dat het landschap door 

de dorpskernen en het buitengebied gevormd wordt . Dor-

pen en het landelijk gebied zijn nauw met elkaar verweven 

en gaan vrijwel naadloos in elkaar over. Met het vaststellen 

van het landschapsbeleid speelt de gemeente een actieve 

rol in het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het 

totale Harense 

landschap. Bij het uitvoeren van dit beleid zijn partners als 

Landschapsbeheer Groningen en Stad & Ommeland van 

belang. 

Gouden Mispel 

Het symbool voor de prijs is de mispel: deze plant vestigt 

zich al leen spontaan in eeuwenoude houtwallen en hagen. 

Kerkenrooster 

 

22 januari Trefpunt door DS Schut 

29 januari Trefpunt door Ds.A.P Oosting 

 

5 februari  Trefpunt door Ds Ds. A van Beijeren, cantorij 

12 februari Bartolomeus door Ds.A.P Oosting 

19 februari Trefpunt door Ds J. Overeem 

26 februari Trefpunt door DS Tiggelaar 
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Wethouder onthult Servicebus 

Door Ati Hector 

Op vrijdag 6 januari a.s. doet de Servicebus haar intre-

de in Haren; voorafgaand aan de gemeentelijke nieuw-

jaarsreceptie onthult wethouder Gerben Pek om 15.00 

uur samen met directeur van het OV-bureau, de heer 

Van Selm, de bus midden op de markt. Vervolgens kun-

nen belangstellenden een rondje met de bus meerijden, 

zodat ze zien hoe reizen met de Servicebus in zijn werk 

gaat. Vanaf 9 januari gaat de busroute officieel in. 

 

Wat is de Servicebus? 

De Servicebus zorgt voor makkelijk en 

comfortabel vervoer van wijken naar voor-

zieningen. Het doel van deze bus is een 

verbetering van het openbaar vervoer in 

de gemeente: een fijnmaziger openbaar 

vervoer en een betere aansluit ing op de 

vervoersbehoefte van de Harense inwo-

ners. Op dit moment ontbreekt er een oost 

- westverbinding en is bovendien de ge-

middelde afstand van huisadres tot bus-

halte groot. De Servicebus brengt daar 

verandering in. De Servicebus is herken-

baar en goed toegankelijk en is beschik-

baar voor alle inwoners van Haren. Door 

de brede ingang en de lage vloer van de 

bus kunnen reizigers gemakkelijk in- en 

uitstappen, ook met buggy, zware tas of 

rollator. 

 

Route en dienstregeling 

De Servicebus rijdt van maandag tot en 

met zaterdag elk uur tussen ± 07.30 en 

18.30 uur en sluit aan op andere bussen en treinen. De rou-

te van de bus gaat langs diverse woon- en zorgcentra, win-

kels, het station, het centrum en andere belangrijke be-

stemmingen in de gemeente. De Servicebus vervangt lijn 

54 door Oosterhaar; die route wordt nagenoeg gehand-

haafd, maar vanwege het gezondheidscentrum rijdt de bus 

niet meer over de Tussenziel, maar over de Mellenssteeg. 

De routes van de andere buslijnen blijven hetzelfde - de 

Servicebus brengt dus extra vervoersmogelijkheden met 

zich mee.  

 

Folder 

Er is een speciale folder uitgebracht over de Servicebus: 

daarin staat de exacte dienstregeling met aanvullende infor-

matie. De folder ligt op diverse plaatsen in de gemeente: het 

gemeentehuis, 't Clockhuys, Buurthuis Mellenhorst, verzor-

gingstehuizen, de Hortus, Beat rixoord en bij de Bruna en 

Primera. Ook kan de folder gedownload worden vanaf de 

gemeentelijke website www.haren.nl. 

Voor meer informat ie kunt u terecht bij Pieternel Overmars 

of Ati Hector, communicatieadviseurs Gemeente Haren. 

Pieternel Overmars At i Hector 050-53 39 809 of 06-2530 

9610 050-53 39 866 of 06-2530 9597 

Kerken in Haren en Groningen nodigen 

heel Noordlaren en omgeving uit voor de 

Alpha-cursus  

Door Trix Douwstra 

Veel mensen zijn bezig met een zoektocht naar de zin en 

de betekenis van hun leven.Is er meer? Waar leef ik ei-

genlijk voor? Als u ook met dit soort vragen rondloopt, 

is de Alpha-cursus wellicht iets voor u. Ook als je je ken-

nis over het christelijk geloof wilt uitdiepen of opfrissen 

is deze cursus een nieuwe kans! 

 

Wat is de Alpha-cursus? 

 

De Alpha-cursus is ontstaan in Londen. Inmiddels hebben 

ruim 16 miljoen mensen in meer dan 164  landen de cursus 

gevolgd. 

16 jaar geleden is de cursus begonnen in Nederland.  

Overal reageren mensen enthousiast! 

Meer  mensen dan ooit hebben  in Nederland  vorig jaar een 
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Alpha-cursus gevolgd. De cursus wordt in meer dan 850 

plaatsen gegeven door kerken van verschillende denomina-

ties. De Alpha-cursus biedt een vrijblijvende kennismaking 

met het christelijk geloof. U krijgt op een ontspannen manier 

de gelegenheid om hier meer over te leren. Iets voor u?  

De Christelijk gereformeerde en de Nederlands gerefor-

meerde kerken in Haren en Groningen starten gezamenlijk 

in februari een Alpha-cursus.  

Januari is een maand waarin veel mensen nadenken over 

wat het nieuwe jaar zal brengen, goede voornemens ma-

ken, nadenken over wat men wil in het leven. Op de Alpha-

cursus krijg je antwoorden op deze en op andere vragen. 

De Alpha-cursus duurt circa tien weken: één vaste avond 

per week en een weekend .   

Elke cursusavond begint met een maaltijd. 

De Alpha-cursus is gratis. Wel wordt er voor het weekend 

een kleine  bijdrage gevraagd. 

De eerste open  cursusavond wordt gehouden in het ge-

bouw  “De Hoeksteen”.  

P.Wieringaweg 2 in Haren op woensdag  1 februari a.s. Ie-

dereen is welkom. 

Onderwerp is dan :  Het christelijk geloof: Saai, onwaar en 

achterhaald? 

Het is dus mogelijk, om de eerste avond te komen kijken, of 

de cursus iets voor je is. 

De avond begint om 19.00 uur ( welkom vanaf 18.45 uur) en 

begint met een maaltijd, gevolgd door  een inleiding . Aan-

sluitend is er dan gelegenheid om in kleine groepen na te 

praten en vragen te stellen. Afsluiting 22.00 uur. 

De Alpha-cursus is een plek, waar geen enkele vraag als te 

simpel of bedreigend wordt gezien. 

Voor meer informatie of aanmelding: zie www.alpha-

cursus.nl of neem contact op met: 

Trix Douwstra, tel.050-3125762,  

e-mail :trixdouwstra@gmail.com 

Enquête geeft richting aan hande-

len van Natuurplatform Drentsche 

Aa 

Door:  Willem Bok 

Het Natuurplatform Drentsche Aa houdt zich bezig met 

de ontwikkeling en versterking van het natuurgebied 

bijNoord- en Midlaren.  

In de maanden augustus en september van dit jaar heeft 

het Natuurplatform onder direct omwonenden een enquête 

gehouden om de mening te peilen over de voorgestelde 

maatregelen om het autoverkeer te beperken. Andere on-

derwerpen in de enquête waren: het waterpeil en het onder-

houd van de bermen en sloten. 

 

Betrokkenheid bewoners 

Ruim 80% van de omwonenden heeft de enquête ingevuld. 

Kortom: een grote betrokkenheid. Deze uitkomsten laten 

zien voor welke maatregelen draagvlak bestaat en voor wel-

ke niet. De maatregelen waarvoor draagvlak is, worden 

door het Natuurplatform verder opgepakt. 

 

OVERZICHT UITKOMSTEN ENQUÊTE:  

minder blik op de weg voor een ruimere blik  

Minder autoverkeer en/of 30 km zone 

Een ruime meerderheid van de omwonenden (65%) zou 

graag minder autoverkeer op de zandwegen zien. Het me-

rendeel (87%) geeft aan voor een 30 km zone in het gebied 

te zijn. 

 

lees verder op pagina 17 
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Cooper|Feldman 

MANAGERS EN ADVISEURS IN VASTGOED- EN GE-

BIEDSONTWIKKELING 

Noordlaren, Naarden, Lochem 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  

Buitengoed "Achter de Hoven"  

Noordlaren 

 

Mini-Camping en Gastenkamers 

Kamperen         Logeren         Genieten 

Net over de grens met Drenthe midden in het 

prachtige oude Gorechtgebied in Zuid Gronin-

gen  

staat onze nieuw herbouwde boerderij met de 

gezellige  

Mini-Camping en  luxe Gastenkamers.  

 

De Mini-Camping is natuurlijk aangelegd en niet 

echt gericht op kinderen.  

 

Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen  (geen 

vaste seizoensplaatsen 

De kamers zijn het gehele jaar geopend 

 

Buitengoed "Achter de Hoven" 

Familie Kroeze Lageweg 29A 

Telefoon:050-4093237 

Mobiel: 06-20615072 

E-mail: info@buitengoed-achterdehoven.nl 

mailto:info@buitengoed-achterdehoven.nl
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Vervolg van pagina 15 

 

Parkeerruimte aan randen gebied 

Ook het aanleggen van parkeerplaatsen aan de randen van 

het gebied scoort hoog met 74% voorstanders. Uit de op-

merkingen in de kantlijn, concludeert het Natuurplatform dat 

voor- en tegenstanders elkaar zouden kunnen vinden in 

een       

vorm van parkeren, die er niet op gericht is extra bezoekers 

aan te trekken en die het landschapsbeeld intact laat. 

Op sommige wegen alleen bestemmingsverkeer 

Over de voorgestelde maatregel om op de wegen rond het 

Noordlaarderbos alleen bestemmingsverkeer toe te staan, 

zijn de meningen meer verdeeld. Hoewel 59% in principe 

voor het invoeren van deze maatregel kiest, tekent zich 

voor geen van genoemde wegen een ruime meerderheid 

af. Het Natuurplatform concludeert daarom, dat een derge-

lijke maatregel voorlopig onvoldoende wordt gedragen door 

omwonenden. 

Speciale positie voor Westertseweg 

Een uitzondering hierop is de Westertseweg. Het percenta-

ge voorstanders van invoering van bestemmingsverkeer 

bedraagt hier 54%. In feite was deze weg van oorsprong 

een agrarische gebruiksweg, maar tegenwoordig vormt hij 

de centrale as tussen twee natuurgebieden van Staatsbos-

beheer en Natuurmonumenten. Onder het motto: rust en-

ruimte langs het beekdal, past het toelaten van alleen fiet-

sers, wandelaars en ruiters ook beter in de filosofie van de-

ze tereinbeheerders. Het lijkt het Natuurplatform daarom 

wenselijk in de toekomst het autoverkeer van de Westertse-

weg te weren. 

Vrije oversteek voor vee over de Westertseweg 

Tot slot is getoetst wat omwonenden ervan vinden om vee 

over het Drentse deel van de Westertseweg te laten over-

steken. Hoewel een redelijk groot deel positief staat tegen-

over dit idee, verwacht men dat het teveel praktische pro-

blemen oproept voor ruiters en menwagentjes en voor  

kwetsbare bermplanten. Het Natuurplatform concludeert dat 

er voor dit voorstel onvoldoende steun is. 

Waterpeil 

Over het waterpeil lopen de meningen zeer uiteen. Bijna 

50% is van mening dat het waterpeil de laatste jaren is ge-

zakt, de andere helft geeft aan hierover geen mening te 

hebben. Het Natuurplatform signaleert dat men in principe 

niet tegen verhogen van het waterpeil is, mits dit zorgvuldig 

gebeurt. 

 

Onderhoud bermen en sloten; ecologisch bermbeheer 

ja of nee? 

Bijna de helft van de omwonenden (46%) is ontevreden 

over het bermbeheer en ruim een derde is tevreden. Voor-

het schonen van sloten ligt het percentage tevredenen ho-

ger, namelijk 59%.De oorzaak voor tevredenheid of ontevre-

denheid verschilt echter. Sommigen waren ontevreden om-

dat door het maaibeleid alle bijzondere wilde planten ver-

dwenen waren. Anderen waren ontevreden omdat de paden 

niet schoon genoeg waren. Het Natuurplatform heeft al eni-

ge tijd op haar wensenlijstje staan dat er een werkgroep 

actief zou moeten worden, die op het gebied van berm- en 

slotenbeheer kennis verzamelt, deskundigen raadpleegt en 

contact met gemeentes legt over het voeren van een beter 

bermbeheer. Een zorgvuldig ecologisch bermbeheer, zou 

zowel liefhebbers van wilde planten als voorstanders van 

een goed schoon gehouden pad meer tevreden kunnen 

stellen. 

Meer informatie? 

Op de website van het Natuurplatform www.natuurplatform-

drentsche-aa.nl vindt u de Uitkomsten van de enquête en 

de Conclusies van het Natuurplatform. 

Contactpersoon: Willem Bok, Tel: 050 3186109 Email: 

natuurplatform@kpnmail.nl 
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Een kijkje op Noorderstraat ten tijde van 9 mei 1958 

Door Roelfien Hemmes 

 

Op no. 1 woonde fam. Gerrit Abbring, de melkrijder.  

No. 2, Kornelis Rutgers gaf zijn kalveren te drinken op het kampje. Daar staan nu de huizen van de Noorderstraat ! 

No. 3 en no. 4. Aan de voorkant (Achter de Hoven) woonde Piet Kamphuis. Aan de achterkant Jan Harms en Imke. 

No. 5. Hier woonde fam. Kuipers, de rijwielhersteller van het dorp. 

No.6 Hier woonden Ep Harms en Grietje Snijder 

No.7 Fam. van Beijnum. Hier kon je sigaren, sigaretten en alle soorten tabak terecht. 

No.8 De Bakkerij van fam. Hiddingh. Deze werd in 1957 gebouwd 

No.9 de Boerderij van Fam. Abbring (Ouwe Willem)  

 

 

 

Hebt u zelf nog mooie oude foto’s van Noordlaren, en daar wat over te vertellen, stuur ze dan naar 

de Dorpskrant !!!!! 
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Er was eens …….. 

Door Roelfien Hemmes 

 

Deze foto is volgens mij uit de jaren ‘30. De foto spreekt voor zich wat ze aan het doen zijn. De blik vanger vind 

ik altijd nog  vlnr :  

Van Beijnum op zijn beroemde fiets met stangetje . We zien hem toch allemaal nog opstappen ? (1) 

De ouwe melkfabriek met de pijp rechts , jammer genoeg een beetje onduidelijk. (2) 

De mensen ken ik niet veel van . Jan  Eikema (3) heeft jaren in het huis van Herman Kroon gewoond.  

K. Rutgers (4) woonde toen in de Vogelzangsteeg. 

Arend Harms (5) woonde jaren in Onnen. 

De Jongen vooraan is volgens mij een van de ouder jongens van Eggens (6) 

In het huis rechts woonde bakker Prins. De Bult met takkenbossen liggen klaar om opgestookt te worden.(7) 

Het huis in het midden daar woonde fam. Eggens. Dit was toen een ouderwets dorpscafé. (8) 

 

Redactie: volgens mij is de man vooraan Mark Wieland……… 
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Tijd van gaan  

Wij zullen ons even voorstellen: Jaap en Janny Kok. 

 

Jaap werkt zo nu en dan nog bij Loonbedrijf Hartlief en 
verder fietsen en wandelen we veel. Op het moment gaan 
we naar de sportschool.  

Jaap heeft ongeveer 30 jaar in de polder gewoond en 
ik 16 jaar. We zijn al verhuisd sinds 26-04-2011 naar de 
Veldakkerslaan 17 in Zuidlaren. 

 

Jaap mist nog wel de polder maar dan zoals het voorheen 
was. We worden nog geregeld gebeld door het Water-
schap in verband met de waterstand in de polders.  

We kijken het meest uit naar de tijd dat we heerlijk van 
van alles kunnen genieten, al is dat er nog niet echt van 
gekomen. 

 

Wat ons nog bij staat als de dag van gisteren is dat ‘s 
nachts de mensen van het Waterschap bij de deur ston-
den omdat ze de dijk gingen doorsteken, zodat de polder 
onder water kwam te staan.  

De meest dierbare herinnering is het loonbedrijf dat we 
met onze familie bijna 40 jaar hebben voortgezet.  

 

Onze favoriete plek is nog steeds de plek waar we ge-
woond hebben. We komen daar nog zo nu en dan bij de 
Familie Mak, waar altijd de koffie klaar is. 

Tijd van komen 

Ulrike Dauter en Jogchem de Jonge wonen samen op de 

Lageweg 39. Wij zijn niet meer werkzaam en met pensi-

oen, maar niet van plan achter de geraniums plaats te 

nemen. Op termijn worden nieuwe uitdagingen gezocht. 

Voorlopig is het wennen aan de nieuwe woonomgeving en 

het op orde brengen van huis en tuin ons belangrijkste 

project. 

Op 15 juli van dit jaar zijn wij verhuisd van Amsterdam 

naar de Lageweg. Ulrike raakte in 2008 werkeloos en Jog-

chem verkocht in 2009 zijn bedrijf. Het werkzame leven 

van ons beiden had zich jarenlang gescheiden voltrokken. 

In 2009 besloten we samen nog eens een project aan te 

pakken en dat werd het zoeken van een nieuwe woonstee 

in een landelijke omgeving. We wilden wel naar een plek 

waar we een netwerk hebben. En zo paste Noordlaren, 

door ons noordelijke netwerk, prima in het plaatje. En het 

huis en de plek zijn prachtig. Dat vonden we al toen we in 

2007 bij toeval over de Lageweg kwamen.  

De “inburgeringperiode” verloopt zeer voorspoedig. Dat 

spreekt ook eigenlijk voor zich. De bewoners van Noordla-

ren die we tot nu toe hebben leren kennen zijn zeer open 

en hartelijk en ons netwerk doet de rest. Daarbij komt nog 

dat de buurt waarin we in Amsterdam woonden eigenlijk 

ook een dorp is. Dus de overgang is niet zo groot. Ook 

daar hadden we goed contact met de buurt. 

Met het bloeiende verenigingsleven van Noordlaren heb-

ben we nog geen kennis gemaakt, maar wel al met de 

klaverjasclub. Kennismaken met de overige verenigingen 

komt later. Een favoriete plek hebben we nog niet. Het 

blijft zeer boeiend dat een dorp van 800 inwoners een 

drietal florerende kroegen c.q. restaurants kent. Hier ko-

men we graag. 

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 de beurt aan de  

ex-bewoners  van de Meester Koolweg en de nieuwe bewoners aan  de Lageweg. 


