
Noordlaren  

dorpskrant 

Verschijnt  6 a 7 x  per jaar 

Vragen over de bezorging: 

Tel. 409 05 92 

Twee maandelijks nieuws en advertentieblad van Noordlaren 

November 2012 nr. 208          oplage 320 stuks 

In dit nummer oa:  

Bladblazers gezocht op kerkhof 

Vissoepje 

Nieuws van dorpsbelangen 

Quilt en keramiek 

Nieuwe rubriek: gespot 

Dorpsgevallen III 

Zilverreigerplaag 

Zwammen II 

Natuurmonumenten in de Hoek-

steen 

VAARWEL VEERHUUS 

 Door Peter Prak 

Waarom het echt dicht gaat, er vreemden trouwden, en Paaseiland de tv 

naar Noordlaren bracht. 

Waarom het Veerhuus dicht gaat: 

Mike en Francis gaan uit elkaar 

Ze beginnen een bed & breakfast in Zwitserland 

Ze zijn failliet (gehoord op het voetbalveld) 

Ze hebben zo vet verdiend dat ze kunnen gaan rentenieren 

Of toch anders. Lees en ken het echte verhaal. 

Van 2005 tot en met de zomer 2012 is Noordlaren verrijkt met een sfeervolle 

uitspanning; het Oude Veerhuus. Op de plek waar lang geleden een beurt-

schipperscafe was, waar ooit de haven vol bedrijvigheid was met overslag 

van schip op paard-en-wagen, waar veen en graan van plek wisselden, daar 

zaten nu bezoekers aan koffie met verbrande aardbei. Op de plek waar ooit 

een onverlaat het idee had om een bordeel in Noordlaren te openen - de bes-

te man heeft onder verdachte omstandigheden het leven gelaten in Portugal - 

ontstond een heerlijke plek om aan te waaien.        Lees verder op pagina  5 

Nu met vernieuwde redactie ! 
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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, brieven, artikelen, foto’s en 

tekeningen. Anonieme stukken verdwijnen echter in de 

prullenbak.  Ingezonden kopij is onderhevig aan de ge-

bruikelijke redactionele bewerking. 
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WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

BERICHT VAN DORPSBELANGEN 

Door Martinus Tuik 

In deze laatste dorpskrant van 2012 nog even een terugblik op het afge-

lopen jaar. 

Als Dorpsbelangen hebben wij vooruitlopend op de werkzaamheden in 

de Kerkstraat, Lageweg, Zuinigstraat, Middenstraat en ’t Wegje verschil-

lende keren overleg gehad met de Gemeente en de Grontmij. Inmiddels 

zijn de werkzaamheden al ver gevorderd, maar nog niet gereed. De aan-

kleding van het plein in de Kerkstraat moet nog gebeuren en de Ko-

ningslinde moet nog verplaatst worden van de plek bij het vaartje naar 

het plein in de Kerkstraat. Na afronding van de werkzaamheden moeten 

nog nieuwe lantaarnpalen worden geplaatst. 

In het voorjaar hebben wij u uitgenodigd voor een bijeenkomst over het Ge-

meentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Helaas hebben maar weinig mensen 

gehoor gegeven aan deze oproep. Eén van de onderwerpen waar aandacht 

voor is gevraagd is het veiliger maken van de kruisingen Vogelzangsteeg – 

Zuidlaarderweg en Vogelzangsteeg – Lageweg. Hierover is de Gemeente in 

overleg met de inwoners van de Vogelzangsteeg en de plannen zijn bijna 

klaar. De bedoeling was om nog dit jaar met de werkzaamheden te starten, 

maar dat zal waarschijnlijk niet gehaald worden. 

Wij vernamen dat de buslijn buiten de daluren, de buslijn waar veel schoolkin-

deren gebruik van maken,  van ‘s ochtends en aan het eind van de middag 

wordt verplaatst naar de Lageweg. De bus die nu nog tot Onnen rijdt gaat dan 

doorrijden via de Lageweg in Noordlaren naar Gieten en vice versa. 

De Gemeente heeft een matrixbord aangeschaft waarmee de snelheid van 

het verkeer wordt aangegeven. Dit bord gaat rouleren binnen de dorpen in de 

Gemeente Haren en komt steeds 3 maanden op een andere plek te staan. 

Achter de Hoven/het Hovenpad staan een aantal speeltoestellen. In het oor-

spronkelijk gemeentelijk plan is opgenomen dat de toestellen na 10 jaar wor-

den vervangen.  Wij vernamen van de Gemeente dat dit, in het licht van de 

kadernota sport en bewegen, met de huidige financiering niet mogelijk is. De 

kans bestaat dat de Gemeente Haren het aantal speelplaatsen binnen de 

Gemeente gaat verminderen en de overblijvende speelplaatsen gaat renove-

ren. Wij hebben de Gemeente Haren gevraagd onze enige speelplaats voor 

het dorp te behouden en te renoveren en indien mogelijk uit te breiden. 

In januari 2013 is weer ons jaarlijkse overleg met B&W gepland. Mocht u nog 

onderwerpen hebben waarvan u graag wilt dat deze aan de orde komen tij-

dens dat gesprek, laat ons dat dan even weten. 

Zoals u ongetwijfeld weet valt de uitgave van de dorpskrant onder de verant-

woording van Dorpsbe-langen. Inhoudelijk bemoeien wij ons daar uiteraard 

niet mee, maar wij hebben natuurlijk wel overleg met de redactie over het wel 

en wee van de dorpskrant. Zo hebben wij onlangs weer overleg gehad en de 

redactie liet ons weten graag een paar nieuwe redactieleden er bij te willen 

hebben en met name ook mensen die graag stukjes willen schrijven over wat 

ons in Noordlaren bezig houdt of  die interviews met inwoners willen doen. 

Aangezien dit de laatste dorpskrant is van 2012 wil ik u nu al vast een prettige 

Kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen en daarbij maak ik gelijk 
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OUD PAPIER DATA 2012/2013 

 

14 + 15 December 

08 +09 Februari         

19+20 April 

28+ 29  Juni               

even gebruik van de gelegenheid om aandacht te vragen 

voor de traditie om vanaf 12 uur ’s avonds van oud op 

nieuw de kerkklok te luiden. Deze traditie dreigt verloren te 

gaan, omdat het publiek zich ieder jaar later bij de kerktoren 

verzameld. Het is geen doen om meer dan 20 minuten met 

1 of 2 mensen de klok te luiden. Als het te lang duurt voor-

dat zich mensen bij de toren verzamelen is  de kans aanwe-

zig dat de klok niet meer wordt geluid en dan ook niet meer 

opnieuw gaat luiden. Zover wilt u het toch niet laten komen? 

 

FILMAVOND DORPSFEESTEN 

NOORDLAREN 

 

Uitnodiging aan alle dorpsbewoners van 

Noordlaren. 

Om alvast in de stemming te komen voor ons 

volgende DORPSFEEST te houden op 

21, 22 (en 23) juni 2013 

nodigen wij jullie allen uit om op 

donderdag 31 januari 2013 om 20.30 uur 

naar DE HOEKSTEEN te komen. 

Wij hebben een samenvatting van de dorps-

feesten Noordlaren op beeld gezet. 

Wij hopen met jullie op een grote opkomst zo-

dat wij ons lekker ‘warm’ kunnen draaien voor  

ons DORPSFEEST 2013!!! 

Voorafgaand aan de filmavond is er een over-

leg met de straathoofden om 19.00 uur  

 

Tot ziens op donderdag!!! 

Stichting Festiviteiten Noordlaren 

BLADRUIMEN 

Door Jan en Anneke van Dijk 

 

Op zaterdag 8 december 2012. vindt op de begraafplaats 

in Noordlaren weer het traditionele bladruimen plaats. 

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

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

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

Graag eigen gereedschap meenemen. Er is geen elektri-

citeit op de begraafplaats 

Voor koffie e.d. wordt natuurlijk wel gezorgd. 

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

Tot zaterdag 10 december a.s. 

 

Jan en Anneke van Dijk 

beheerders begraafplaats Noordlaren 

tel. 050 5344743 

 

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

  

http://www.noordlaren.eu/
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Voor al uw graafwerkzaamheden met mobiele en  

minikraan. Ook voor levering zand en grind. 

Lageweg 11,  

Noordlaren    

Tel. 050-4095580 / 

06-43550108 
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Vervolg van voorpagina 

In een gesprek met eigenaren Francis Stortelder en Mike 

Snijder blikken we terug en vooruit.   

Beiden hadden ooit bij het kopen van het Veerhuus al gezien 

dat het pand nog een horeca-bestemming had. Hun oude 

droom om nog iets samen te bedrijven bloeide op en werd 

realiteit. Toen beide zoons wat ouder waren voerden de 

MKB-adviseur en de Noorderpoort Horeca-docent hun con-

cept van een huiskamerrestaurant uit. Nadrukkelijk was het 

de bedoeling om maximaal 2 dagen per week open te zijn. 

Vanaf het begin was het Veerhuus een succes. De schilder-

achtige plek, de sfeervolle inrichting, de alom-aanwezige 

historie, de streekeigen lekkere producten (Francis!) en de 

schwierig nonchalante grijns-bediening (Mike!) verklaarden 

dat. Maar ook de ligging langs de doorgaande fietsroute ver-

sterkten de aantrekkelijkheid van het dorp voor toeristen. 

Door het Veerhuus werd Noordlaren toeristisch nog duidelij-

ker op de kaart gezet. 

Het dorp zou het dorp niet zijn als er niet allerlei verhalen 

rondgingen over ‘’waarom’’ Mike en Francis na zo’n succes-

volle periode zijn gestopt. Samen komen we tot de bovenge-

noemde 4 roddels over het sluiten van het Veerhuus.  ‘’Jullie 

hebben natuurlijk zo asociaal veel verdiend hier dat je nooit 

meer hoeft te werken?’’ vraag ik recht-voor-de-kop. Het is 

even stil waarna ze breed grijnzend antwoorden dat het wel-

iswaar geen vrijwilligerswerk was, maar dat de werkelijkheid 

helaas iets minder rooskleurig is. Ook zijn ze geenszins fail-

liet als BV of als huwelijk, noch hebben ze ook maar enig 

voornemen om het micro-reliëf van de Hondsrug te verruilen 

voor een Zwitserse Jungfrau.  

De ware reden waarom het Veerhuus dichtgaat, is minder 

sappig, maar wel begrijpelijk. Na 7 jaar met succes het be-

drijf Veerhuus gerund te hebben willen ze graag weer wat 

meer vrije tijd voor sociale activiteiten, klussen etc. De pas-

sie met horeca begon na 7 jaar langzamerhand toch ook 

steeds meer op werk te lijken. En aangezien Mike en Francis 

ook nog altijd hun baan op het Noorderpoort-college en als 

MKB-adviseur hadden was het druk genoeg. Van 2 dagen 

per week open is gaandeweg de formule dan ook verscho-

ven naar groepen en het zondag-middag fietsmiddag open 

zijn. Als groepen zijn er bijvoorbeeld veel trouwerijen ge-

weest, waarbij het Veerhuus ook trouwlocatie was. Er zijn 

dus diverse huwelijken gesloten in het Veerhuus zelf, en nog 

meer huwelijken en jubilea zijn er gevierd. 

Vele verhalen passeren de tafel, net als goede cappucino 

(apparaat is te koop!) en lekkere biertjes. Over de gemiddel-

de klant bijvoorbeeld: rustzoekers, fietsers, gezelligheidszoe-

kers, stellen en singles, jong en oud. Er waren veel vaste 

klanten, sommigen kwamen voor de tuin om een boek te 

lezen anderen om na het lopen of fietsen weer warm te wor-

den. Veel vaste klanten kwamen afscheid nemen na het 

persbericht dat het Veerhuus zou gaan sluiten. Sommige 

klanten meerdere malen of zelfs elke week, ‘’nu het nog 

kan!’’ Een vaste klant had de tranen in de ogen, ze had er 

meerdere verjaardagen gevierd, had er een laatste keer ge-

geten met een dierbare voordat deze overleed. 

Of bekende klanten, Burgemeester en wethouders kwamen 

er meermaals, gedeputeerden, Jaques d’Ancona, Winnie 

Sorgdrager met Noordlaarder vriend, en voor de Radio 

Noord-uitzending werd ’s ochtends om zes uur (6!) al aange-

beld: ‘’Haa-lloo!!!’’. Lenie ’t Hart. Voor de deur. ‘’Ja ik ben wat 

vroeg……” Of de keer dat de elektriciteit uitviel op een brui-

loftsfeest. Gelukkig was het hoofdgerecht net uitgeserveerd 

en waren er voldoende kaarsen voorhanden. Een feest om 

nooit meer te vergeten. 

Een van de mooie verhalen is hoe het Veerhuus op tv kwam. 

Een jonge vrouw belde, of er tv-opnamen gemaakt konden 

worden. Tv-opnamen van het tafeltje aan het Veerhuus. 

Daar zat ze ooit, maar niet alleen. Buiten regende het pijpes-

telen. Ze waren naar binnen gevlucht, iemand had hen naar 

het Veerhuus verwezen. Ze zat daar met een jongen, ze 

speelden eindeloos bordspelletjes en werden smoorverliefd. 

Vlak voordat ze met hem naar Paaseiland vertrok werden in 



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  
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het Veerhuus nog opnamen gemaakt voor het tv-

programma van de exotische liefde. Deze hield overigens 

geen stand. De jongedame in kwestie is al weer terug van 

Paaseiland. 

De ruimte van het voormalige restaurant wordt weer bij het 

huis getrokken. Het Veerhuus zelf blijft wel, altijd. 

Namens de redactie wil ik  Mike en Francois bedan-

ken voor hun jarenlange financiële steun aan de 

dorpskrant middels hun advertentie. Daarbij spijt het 

ons natuurlijk dat een gezichtsbepalend horeca gele-

genheid van deze klasse de deuren sluit. Een gemis 

voor Noordlaren en voor de Noordlaarders. Bedankt 

voor jullie jarenlange culinaire en culturele bijdrage ! 

COLLECTEWEEK NATIONAAL MS FONDS 

START OP 19 NOVEMBER 

 

Door: Pamela Zaat 

 

Op maandag 19 november gaat de MS Collecte weer 

van start.  In deze week gaan ca. 11.000 vrijwilligers 

op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor Mul-

tiple Sclerose (MS). 

Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in 

dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het flink 

kan regenen, langs de deuren te gaan. 

 

MS is een slopende ziekte die niet alleen de patiënt raakt, 

maar ook zijn omgeving. Eén op de duizend Nederlanders 

krijgt MS. De ziekte is de meest voorkomende invalideren-

de aandoening onder jongeren in Nederland. 

 

Laat u de collectant niet in de kou staan! Elke collectant 

kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds is te her-

kennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, 

kan een gift overmaken op giro 5057. 

STICHTING FESTIVITEITEN NOORDLAREN 

Te koop vlaggen en petten 

 

Hallo Noordlaarders, 

Onze vlaggen en petten zijn weer te koop: 

Vlaggen: € 35,-- 

Petten: € 12,50 

 

Te bestellen bij onze penningmeester Willem 

Bazuin. 

willemb@ppv-engineering.nl 
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LAMPION BONBONS 

Door Béatrice Poll 

 

Nodig voor de basis: 

200 gr marsreepjes 

2 el honing 

80 gr rice crispies (evt. de helft vervangen door fijnge-

hakte noten) 

 

Nodig voor de toplaag: 

2oo gr chocola: 2/3 melk. 1/3 puur 

25 gr roomboter 
 
 

De basis: 
De marsreepjes smelten samen met de honing en de plant-
aardige margarine op een zacht vuur. Als het lekker smeuïg 
is, mag de pan van het vuur en mogen de rice crispies er 
doorheen geroerd worden. Doe alles in een platte schaal en 
druk het stevig aan tot het een laag van 1,5 à 2 cm is. Laat 
het afkoelen en opstijven. 

De top: 
De chocola smelt au bain marie met de roomboter. Als je 
rustig roert, wordt gaat de chocola glanzen. Schenk het over 
de basis en maak voorzichtig patroontjes met een vork. Zet 
de schaal in de koelkast. 

De proeverij: 
Als alles goed koud en hard geworden is, snijd je het in blok-
jes en …. Mmmmmmm 

UITSLAGEN VRIJE KAARTAVOND 26 OKTOBER. 

Door Borgert Vrieling 

  

Klaverjassen: 

1e H. van Delden. 

2e B. Vrieling. 

3e H. Wolters. 

Poedelprijs: W. van Delden 

  

Data volgende kaartavond: 

21 december 2012 

18 januari 2013 

22 februari 2013 

29 maart 2013 

OM GOED BIJ TE BLIJVEN MET ONZE GEWELDI-

GE GRÖNNEGER TOAL: 

Door: Lia Moes 

Mijn schoonvader gaf mij dit stukje uit het ANBO krantje. Het 
betreft woorden in de Grönneger taol. Deze keer de nieuwe 
woorden in de Grönneger taol. Misschien is het leuk een rubriek 
dialect  te maken 

En als Drentie, lijkt het mij zelf ook leuk wel eens iets in het 
Drents  te lezen. 

Uit:  het tijdschrift van de ANBO 

Een stofzuiger is een broesbezzem 

Een mobieltje is een buutsebeller 

Een flesopener is een doppenropper 

Een e-mail is een droadbraifke 

Een toetsenbord is een knoppenbret 

Parfum is lok- mie-dei-vent 

Een scoot-mobiel is een motorkoare 

Een rollator is een schoefkoare 

Mascara is ogenroet 

Een magnetron is een opwaarmkaaste 

Een slaapzak is een pitpuude 

Een muisarm is een schoefpoot 

Nordic walking is stoksjokken 

 

Namens de redactie: wie pakt deze handschoen (handse) 
op ? Want de redactie stait mit de klootn veur,t blok en het 
gain biele. 

OPROEP 

Wij zijn van plan om begin 2013 opnieuw 

een culinaire editie uit te brengen, na het 

overweldigend succes van vorig jaar. Wij 

zullen opnieuw proberen de geheime re-

cepten van de winnaars van de Noordlaar-

derhapjes bokaal te bemachtigen.  

Daarnaast zijn wij op zoek naar die ene 

lekkere appeltaart, ovenschotel, vleesch, 

visch of vegetarisch gerecht. Had u een 

succes deze kerst ? Stuur  uw recepten 

naar de dorpkrant ! Dat mag met een anek-

dote of leuk verhaal, maar hoeft niet.  

Verwen uw medebewoners  en reageer.  

 de Roti van Fabian is ook heerlijk met kip van de vegetarische 

slager ! 
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naar smaak 
10 zwarte peperkorrels 
10 ml witte wijn azijn 
100 ml witte wijn 
Water 
 
Rooster om een meer intense smaak te krijgen, de graten 
even in een pan of hete oven. 
Doe alle ingrediënten in een ruime pan en bedek ze met 
water, zonder zout! Breng dit aan de kook, schep het 
schuim eraf en laat 30 minuten trekken. Zeef graten en krui-
den eruit door een doek of koffiefilter. Proef even en voeg 
zo nodig zout naar smaak toe. 
 
Een van de sausjes smaakte heel goed bij alle vis en was 
zelf gemaakt. De basis voor deze vloeibare saus is Japan-
se visbouillon, als itsjiban dashi-poeder te koop bij Oosterse 
winkels en sommige supermarkten. 
 
Japanse indoopsaus 
3 theelepels bouillonpoeder opgelost in 3 eetlepels kokend 
water 
4 theelepels rijstazijn 
1 mespunt zout 
1 theelepel fijngehakte peterselie 
Roer de ingrediënten door elkaar en klaar! 
 
Aan het eind van het festijn drink je de inmiddels zeer geuri-
ge bouillon op. Zó lekker. 
 
Fijne feestdagen! 

 

KERKENROOSTER 

 

November 

 
 
18-11  Trefpunt   Ds. Schut   
     mmv koor El Elohim 

25-11  Trefpunt   Ds.A.P Oosting  
     Laatste zondag kerkelijk jaar 

December 

02-12  Trefpunt   Ds van Beijeren 

09-12  Bartolomeus Ds.A.P Oosting 

16-12  Trefpunt  Ds E de Vries 

23-12  Trefpunt  Ds E Hekman 

24-12  Bartolomeus Kerstcantate aanv 22:00 

25-12  Trefpunt  Ds Fortuin   
     kerst cantorij 

30-12  Trefpunt  Ds H de Wijk 

31-12  Trefpunt  Ds Oosting aanv 19:30 
     oudjaar 

Alle diensten starten 

om 10:00 

FEESTDAGEN 

 
Door:  Hanneke Videler 
 
 
 

Gezellig, die donkere dagen nu, met zijn allen rond de 
tafel zitten en lekker de hele avond eten, zonder al te veel 
gedoe in de keuken, dat is echt feest. 
Oudejaarsavond brengen wij vaak met vrienden door. 
Soms ‘maak’ ik visfondue: midden op tafel een spiritus-
brander met hete bouillon en daaromheen schaaltjes met 
groenten, vis, sauzen en rijst. Ik gebruik een glazen kof-
fiekan voor de bouillon, strooi daarin alvast wat groenten 
en ieder voegt een stukje vis en groente naar keuze toe. 
Niemand hoeft in het ongewisse naar zijn portie te vis-
sen, want alles is duidelijk zichtbaar. 

 
Visfondue 
(Hoeveelheden zijn afhankelijk van het aantal personen, mijn 
vuistregel is 200g vis en 200g groenten per persoon.) 
filets van stevige vis, in blokjes 
bouillon 
spinazie, losse blaadjes 
winterwortel, in dunne schijven 
courgette, in dunne schijven 
venkel, in dunne,‘handzame’ stukjes 
verschillende kant en klaar gekochte of zelfgemaakte sausjes 
gare, geurige rijst 
 
Eventueel kun je van te voren rolletjes maken van vis met 
een groente. Maar je kunt ook de verschillende ingrediënten 
klaar zetten, waarbij iedereen zijn eigen spulletjes in de bouil-
lon gaart en met zo’n handig fondue mandje eruit zeeft. Die 
bouillon kun je van een blokje maken of zelf trekken. 
 
Bouillon 
graten, vel, kop 
1 grote ui, in plakken 
1 winterwortel in plakken 
bouquet garni van peterselie, laurier, tijm en andere kruiden 

Eerst de kalkoen 

en nu zijn wij  

de klos zeker ? 
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EXPOSITIE IN DE HOEKSTEEN 

Door: Annet Boekel 

 

Kea Dierten uit Roden is in 1993 begonnen met quilten. De 
liefde voor het quilten bloeide op in het buurtgebouw in Ro-
den waar behoefte was aan een nieuwe activiteit. In Jorwerd 
(bekend van het boek van Geert Mak: Hoe God verdween in 
Jorwerd) heeft ze zich bekwaamd in het quilten. Na een start 
met het maken van pannenlappen, ovenwanten en toilettas 
heeft ze zich toegelegd op wandkleden van divers formaat. 
Nadat ze een patroon van een kerstquilt in de Burda had 
gevonden kreeg ze de smaak te pakken. Nu quilt ze regel-
matig met 8 vrouwen op de dinsdagmiddag en woensdag-
avond.  

 

Haar wandkleden zijn te bewonderen in buurthuis "De Hoek-
steen" in Noordlaren, tijdens de open exposities op zondag 
11 november en op zondag 9 december van 14.00u tot 
17.00u.  

 

Tijdens de open exposities zal Kea een demonstratie quilten 
geven op de naaimachine en kunnen bezoekers zelf een 
origineel victoriaans vingerhoeddoosje naaien. Kosten: 3 
euro, inclusief materiaal.  

Mieneke Schmidt keramiek expositie in dorpshuis De 

Hoeksteen te Noordlaren 

 

Jarenlang heb ik met veel plezier geboetseerd op wat 
toendertijd de “Snie Schoule” (nu het Kunstcentrum Gronin-
gen) heette.  Het werken met klei is erg plezierig want ver-
gissingen kunnen gemakkelijk worden hersteld door delen 
klei te verwijderen of er nog op te zetten. 

Glazuren is een kunst  met grote mogelijkheden die je pas 
met veel doen onder de knie krijgt. 

Door het zelf te hebben gedaan is de bewondering voor pro-
fessionele keramisten, die na jaren experimenteren de 
prachtigste glazuren maken, heel groot. 

Momenteel heb ik schilderles en werk met olieverf, ook een 
fijn medium. Hier ook weer veel bewondering voor de creati-
viteit, ideeën en fantasie van echte schilders. Veel bezoek 
aan musea en goed leren kijken helpt. Mieneke haar werk is 
te bekijken in dorpshuis De Hoeksteen aan de Lageweg 45a 
in Noordlaren gedurende de Maanden november en decem-
ber. Open zondagen 11 november en 9 december van 14.00 
tot 17.00 uur. 
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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 

Mini CampingMini Camping  

 

 

 

 

 

 

 

Onthaasten doe je in Noordlaren 

Mini Camping Noordlaren heeft een rustige en gezellige uitstra-
ling 

De mini camping is natuurlijk aangelegd 

Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen en gratis WIFI 

Wij verwelkomen u graag met informatie over de omgeving en 
leuke arrangementen 

Bekijk voor verder informatie onze film op de website 
www.campingnoordlaren.nl 

Vriendelijke groeten, 
Mini Camping Noordlaren 
Familie Kroeze 
Lageweg 29 
9479TA Noordlaren Telefoon 050-4090630  

mobiel 06-83654514 website http://www.campingnoordlaren.nl  

http://www.campingnoordlaren.nl
http://www.campingnoordlaren.nl
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GESPOT! 

Nu nog door:  Floris Mulder 

In het nieuwe rubriek Gespot gaan we opzoek naar opmer-
kelijke, opvallende verschijningen / gebeurtenissen in 
Noordlaren. Met pen en papier in de aanslag gaat de repor-
ter op pad. Voor tips mail de redactie: dorps-
krant@noordlaren.eu. 

DE SLAAPWAGEN. 

Wanneer je over de Duinweg loopt zie je tussen de bomen 
door, op het camping terrein van de Natuurvriendenhuis, 
een omgebouwde schaftkeet. Ik ben opzoek gegaan naar 
het verhaal achter deze vrolijk gekleurde slaapwagen.  

Ik had geluk, bij binnenkomst werd ik verwelkomt door de 
PR Manager van de NIVON Dhr. P. Rabbeljee. Samen met 
hem heb ik de slaapwagen, zoals hij genoemd wordt, beke-
ken.  

Om aan de vraag te voldoen voor iets meer comfort dan 
kamperen, maar wel de charme te behouden is de slaapwa-
gen aangeschaft. De slaapwagen is beschikbaar sinds het 
voorjaar en heeft nu al zijn verwachtingen over troffen. De 
gasten zijn zeer lovend en vinden het een erg leuk alterna-
tief voor het kamperen. 

Wanneer je het campingterrein oploopt, valt de slaapwagen 
direct op. Hij staat aan de kant van het Noordlaarder bos, 
aan de Duinweg en is door zijn vrolijke kleuren niet te mis-
sen. Wanneer je de slaapwagen nadert zie je dat naast de 2 
wielen de slaapwagen rust op 2 grote boomstronken. Om 
de slaapwagen heen zijn er vlonders met gespannen kip-
pengaas gelegd zodat je zonder al te veel moeite  de slaap-
wagen kan betreden. Van binnen is het minstens zo’n vrolij-
ke boel, De kleuren zijn binnenin het zelfde als aan de bui-

tenkant. Er staat een kleine tafel met 3 stoelen en het sta-
pelbed biedt plaats aan drie volwassenen. Er is zelf een 
klein elektrisch kacheltje, maar geïsoleerd is de slaapwagen 
niet. Het blijft natuurlijk wel kamperen. Voor de sanitaire 
stop en voor het koken dien je gebruik te maken van het 
Natuurvriendenhuis. 

 

De slaapwagen kost € 30, per nacht (ongeacht het aantal 
personen), wel dien je lid te zijn (of te worden) van de Nivon 
of het Groene Boekje. Voor meer informatie zie 
www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl.  

FIETSEN KAN WEER MET DE DUOFIETS 

Door: Natasja Steenbergen 

 

U wilt graag fietsen, maar vanwege hoge leeftijd en/of licha-
melijke beperking lukt dat niet meer.  De Duofiets maakt 
fietsen weer mogelijk. U zit naast de bestuurder. U mag 
meetrappen, maar dat hoeft niet. De fiets is voorzien van 
een hulpmotor, zodat het fietsen voor de bestuurder ook 
aangenamer wordt. Ook proberen? De Duofiets staat voor 
enkele weken gestald in Noordlaren.  U kunt contact opne-
men met Torion, Natasja Steenbergen, 050-534 41 73, e-
mail: n.steenbergen@torion.  

http://www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
mailto:n.steenbergen@torion
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DORPSGEVALLEN 

 (HET WAAROM VAN NOORDLAREN-3). 

Door: Peter Prak 

Albert. 

Deze zomer vond een 2e drama plaats aan de Lageweg. Na 
Roland in juni, overleed zijn buurman Albert een maand later. 
Onze vrolijke Albert, de man met de twinkellichtjes in zijn 
ogen, grijnzend over zijn bril heen pinkend, de ogen snel van 
links naar rechts schietend om het effect van het gezegde 
optimaal tot zich te kunnen nemen. Eeuwig grappend en grol-
lend, de Heine-Honing trots aan de weg, onder de schuin 
gestoken parasol. Albert de levensgenieter, de actievoerder 
pur sang. Voor de verandering voerde Albert in het laatste 
jaar actie voor zichzelf in plaats van voor anderen, onver-
moeibaar optimistisch van mogelijkheid naar mogelijkheid, 
altijd hoop. Eindje lopen met Karin. 

Voor Karin en de kinderen een vreselijk gemis. De Lageweg 
moet weer een fantastische kerel missen in de straat. Waar 
je ook bent, het ga je goed Albert.  

 

Waarom-in Noordlaren? 

Dank voor de vele antwoorden Jan Lieuwes! Opmerkelijk, 
lageweg 17 was vroeger Lageweg 139 (?). 

Witte huizen. Vanuit Glimmen over het spoor aanrijdend vind 
je rond de kruising Zuidlaarderweg – Vogelzangsteeg 6 witte 
huizen. Heeft dit te maken met landgoed Vogelzang waar 
ooit een drafbaan bij gelegen was? De kleur wit was van 
oudsher immers een rijkeluiskleur, alleen echte rijke mensen 
konden vroeger witte kleren wit houden (kookwas = duur), 
net zoals witte huizen, die zonder frequent (dus duur) onder-
houd niet wit te houden waren. Maar in sommige streken 
werden juist goedkope slecht onderhouden woningen cosme-
tisch ‘’opgeleukt’’ met het goedkoopste wat voorhanden was; 
‘’witkalk’’. Dus is het mode of niet? En wie weet wat van land-
goed Vogelzang? 

Esdorp 

 

Noordlaren dankt haar rijke historie aan de Hondsrug, tot 

1900 ook wel bisschopsrug genoemd. Deze is in de laatste 
ijstijd ontstaan, ca 180.000 jaar geleden. Aan de oostkant 
waar het ijs vandaan kwam ontstond een enorm laagtege-
bied  vol moerassen (stroomdal van de Oerhunze tot diep in 
Duitsland), nu Veenkolonieën genaamd. Aan de andere kant 
werd smeltwater afgewaterd (Aa). Op de ontstane hogere 
zandruggen werd al vroeg gewoond. Onze oudste ‘’stee’’ 
hunebed G1 is al ca 5.000 jaar oud. Over deze begaanbare 
‘’hoogte’’ is wellicht de romeinse geschiedschrijver Plinius bij 
ons achter het huis langs over de Hondsrug getrokken tot hij 
bij die vreselijke plek kwam waar het land zich in de zee 
stortte of de zee zich op het land. Het grijs van de lucht on-
derscheidde zich niet van het grijs van het land welke tot 
overmaat van ramp ook nog 2x per dag werd overstroomd 
door de zee.  

De eeuwenoude handelsroute tussen Coevorden naar Gro-
ningae lijkt hele diepe karresporen te gebben uitgesleten in 
o.a. de Appelbergen. In de landbouw-samenleving werden 
deze hogere en droge zandgronden opgehoogd met het uit-
rijden van de wintermest (het potstal-systeem van de esdor-
pen). Bij de bouw van de nieuwe vlinderstal van Hoenderken 
was dit prachtig te zien. De ‘’oude’’ boerderijen stonden op 
het hoogste en droogste stuk. Vandaar werd ‘’naar ach-
teren’’ de mest uitgereden. Dat dit eeuwenlang is gebeurd 
was te zien, hoe verder van de Zuidlaarderweg af, des te 
dikker het pakket ‘’zwarte grond’’ wordt, het heeft de laagte 
als het ware opgevuld. 

 

Iedereen die een antwoord wil vertellen of schrijven, of een 
specifieke vraag wil toevoegen mail p.prak@home.nl.  

Er waren dus 4 officiele kroegen en 1 officieuze in het dorp, 
en er waren maar liefst 3 smederijen. Smederij-Lieuwes 
was tot eind jaren ‘80 open. 
Noordlaren lijkt heel veel ondernemers te kennen. Is dat zo 
en waarom dan? 
Wie zorgde voor gebouwde historische window-dressing 
aan de Lageweg? 
Verklaring van vreemde verticale steentjes aan voet kerkto-
ren die ogen als dichtgestopte stootvoeg? 
Wie of wat was Landgoed Vogelzang en waarom toen daar 
al de 5e (!) grasrenbaan van Nederland 
Was de straatnummering en benaming anders? 
Waarom worden Noordlaarders ook wel ‘’Noordlaarder os-
sen’’ genoemd? Waren we zo dom of niet zo hanig? 

mailto:p.prak@home.nl
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Door:  Barend Kleinenberg 

Mij is gevraagd om een stuk te schrijven voor de lezers-
pen. Maar voordat ik begin zal ik eerst mijzelf voorstel-
len. Mijn naam is Barend Kleinenberg en ik woon in het 
huis van mijn ouders aan de Zuidlaarderweg 77. Geluk-
kig niet alleen, maar samen met mijn vriendin Nanda en 

onze twee katten.  

Zoals sommigen van jullie wel weten heb ik al eerder op de-
zelfde plek gewoond, maar dan als jongetje. 

Rond mijn zesde jaar ben ik vanuit Milaan verhuisd naar het 
kleine dorpje Noordlaren. Ik kan mij dat nog herinneren als 
de dag van gisteren. Niet meer met de auto naar school ge-
bracht worden, maar gewoon lopend of fietsend. Lekker bui-
ten spelen in plaats van op een klein balkonnetje midden in 
de stad.  Achter school voetballen of bij de oude kleuter-
school zwaaiverstoppertje spelen waren in mijn jonge jaren 
de leuke momenten.  

Daarna werd het tijd voor de middelbare school. Dit was 
voor mij best een raar moment, vooral omdat ik alleen naar 
het Zernike college ging en mijn beste vriend Tiemen naar 
het Maartens college. Ondanks dat ik alleen naar een nieu-
we school ben gegaan, heb ik ook daar een mooie tijd ge-
had. Ook gingen we nu nog bijna elke vrijdag weer naar 
club. Maar wel met een andere instelling….bier drinken en 
lol maken! Een mooi moment was dat we met alle jongeren 
van club gezamenlijk naar Terschelling gingen, lekker bivak-
keren in de tent en natuurlijk genietend van een enkele alco-
holische versnapering.  

Na deze tijd ging ik studeren en dat was dan ook het mo-
ment voor mij om te gaan wonen in de stad. Tijd voor en 
stap in de toekomst. Ook nu kwam ik nog geregeld bij m’n 

ouders in Noordlaren, maar dan in eerste instantie voor de 
was. Ik heb een leuke en ook lange studententijd gehad. Het 
contact met mijn vrienden uit Noordlaren was er ook nog 
altijd. Sterker nog, ik heb zelfs twee jaar lang met Mark Eg-
gink in een studentenhuis gewoond.  

Na wat omzwervingen ben ik op de pabo in Assen terecht-
gekomen, die ik na een aantal jaren ook daadwerkelijk heb 
afgerond. Ook heb ik daar mijn vriendin ontmoet.  

Snel daarna heb ik werk gevonden op de dovenschool in 
Haren, waar ik nu nog altijd met veel plezier werk. Ik geef 
daar praktijkonderwijs aan jongeren van 12 tot 18 jaar.  

En opeens woon ik weer tijdelijk in Noordlaren. Hoe dit ge-
beurd is? Mijn vader kreeg de mogelijkheid om voor een 
periode van drie jaar iets voor z’n werk in Duitsland te gaan 
doen. Maar om nou elke dag heen en weer te rijden naar 
onze oosterburen….Dus besloten ze om dan maar in Olden-
burg te gaan wonen voor die periode.  

Na heel wat geregel kwam de vraag of ik en Nanda op het 
huis in Noordlaren wilden gaan letten. Om eerlijk te zijn heb-
ben we hier best lang over nagedacht. We hadden met ons 
tweeën een leuk huisje in de stad aan de Prinsesseweg en 
onze vrienden (waarvan ook nog vele Noordlaarders) wonen 
allemaal in de stad (behalve mijn broertje Willem dan, die 
moest zo nodig met zijn vrouw Nynke in Scharmer gaan wo-
nen). Uiteindelijk hebben we besloten om het toch te gaan 
proberen, eerst maar eens voor de periode van een jaar. 
We waren wel beide opgegroeid in een dorp, maar wie weet 
waren we inmiddels misschien toch wel te veel stadjer ge-
worden??  

Nu we een aantal maanden in het huis wonen, komen we er 
langzaam achter dat het ons zeer goed bevalt. We hebben 
lieve buren (nog bedankt buurman voor het helpen in de 
moestuin!) we wonen in een fijn huis en de rust doet ons 
stiekem ook wel goed. 

Al met al denk ik dat we hier een mooie tijd gaan krijgen en 
op het moment dat mijn ouders terugkomen we helemaal 
weer relaxed kunnen beginnen aan de volgende fase van 
ons leven! 

AANTALLEN ZILVERREIGERS ROND ZUIDLAAR-

DERMEER EN IN DE POLDERS NEEMT TOE. 

Door : Stichting Het Groninger Landschap 

 

Er zijn steeds meer Grote Zilverreigers te zien rond het 
Zuidlaardermeer. Dat komt vooral doordat de polders 
de afgelopen jaren natter zijn geworden. In één van de 
petgaten in het Zuidlaardermeergebied hebben de vo-
gels al enkele jaren een slaapplaats in de bomen tus-

sen de Aalscholvers.  

In Nederland worden maandelijks alle slaapplaatsen van 
Grote Zilverreigers geteld in Nederland om op die manier 
een goed beeld te krijgen van hoeveel Grote Zilverreigers 
er nu eigenlijk in Nederland aanwezig zijn. 19 oktober jl. 
was er weer een landelijk teldag. Na eerdere aantallen van 
al dik 70 Grote Zilverreigers zijn er dit keer in het Zuidlaar-
dermeergebied 112 vogels geteld. Dat is niet alleen een 
record voor het Zuidlaardermeer, maar op dit moment lijkt 
het ook de grootste slaapplaats van Grote Zilverreigers in 
Nederland. 
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“Uit de lucht gegrepen”  

   foto Harvey van Diek 

DE DROOMVOGEL 

Door Wim Woudman 

Zo’n tien jaar geleden was-ie er ineens. De droomvo-

gel. 

Als beginnende vogelaar, in de jaren zestig,  wist ik dat je, 

om de Zilverreiger te zien, verre reizen moest maken. De 

dichtstbijzijnde broedplek was indertijd de Neusiedlersee, 

net ten oosten van Wenen. Het grote moment voor mij 

kwam in 1979 toen ik daar tijdens een liftvakantie ging kij-

ken. Enorme rietgebieden waren daar,  in het natuurgebied 

Seewinkel. Daar stond hij ineens, wit en gracieus, doodstil 

in een gemaaid stuk riet. Later op de reis zag ik hem bij 

het Prespameer op de grens tussen Griekenland en Alba-

nië opnieuw, van heel nabij. Dia’s getuigen van die ont-

moeting. 

Kenmerken 

Gratie, lichtheid in de bewegingen ondanks de grootte, 

alles aan deze vogel is nog steeds exotisch. De Blauwe 

Reiger, onze eigen grauwe wader, lijkt meer gebukt te 

gaan onder het hier doorgaans heersende klimaat. Hij 

komt zwaarder over, zwoegend in het grauwe verenkleed 

en  met die kop in z’n ingetrokken nek. Maar dat laatste 

doen alle reigers. Daarmee onderscheiden ze zich van 

bijvoorbeeld de Ooievaar, de Lepelaar en de Kraanvogel. 

De Grote Zilverreiger, die zich door zijn gestalte en z’n 

gele snavel onderscheidt van de Kleine (met de gele tenen 

en de zwarte snavel), ook een soort die sinds een jaar of 

tien in Nederland oprukt, maar vooral via de kust – op 

Schier zijn ze elke zomer te zien rond de Westerplas - , 

heeft een gracieuzere vlucht dan de Blauwe, dansend 

soms. Als het erom gaat een soortgenoot te imponeren die 

hij uit z’n voedselterritorium wil verjagen, kan hij echt diepe 

slagen maken, waarbij hij lichtelijk opwaarts wordt ge-

stuwd. Dat ziet er best swingend uit. 

 

Geschiedenis 

In de loop van de jaren tachtig, toen Flevoland zich had 

ontwikkeld en de Oostvaardersplassen bij Lelystad zich 

hadden ontwikkeld tot een belangrijk wetland van interna-

tionale allure, waar veel vogels tot broeden kwamen of op 

doortrek kwamen bijtanken, verschenen plotseling  enkele 

Grote Zilverreigers. Die hadden dus een flinke sprong 

gemaakt vanuit centraal en oostelijk Europa. Een aantal 

eeuwen geleden  leefden ze volop in onze deltawereld. In 

Europa  werd de soort  begin 20e eeuw ernstig bedreigd 

door een modegril, die de sierveren zeer geliefd maakten 

voor het opleuken van dameshoeden – ook een oorzaak 

voor het uitmoorden van sterns in het begin van de vorige 

eeuw. Met die sierveren tooien de vogels zich in het voor-

jaar om indruk te maken op mogelijke partners, wat ook 

zal hebben gegolden voor de betreffende dames. Die ve-

ren noemde men Aigrettes, naar de Franse naam van de 

zilverreiger. 

Na verloop van tijd waren er de eerste nesten en begon 

zich voor het eerst sinds eeuwen weer een populatie in 

Nederland te vormen. Vanaf 1990 broedt de soort jaarlijks 

in Flevoland. 

 

 

http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&sa=N&biw=1680&bih=900&tbm=isch&tbnid=PsdbzcawrJoOIM:&imgrefurl=http://www.natuurbericht.nl/?id=8084&docid=lQLp3kEBOzEH7M&imgurl=http://www.natuurbericht.nl/images1/grote_zilverreiger_groesbeek_23_dec_2009_hvd9896_voor_pr
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Toenemende aantallen in Nederland 

De aantallen die daar nu broeden vormen echter niet de ver-

klaring voor de hoeveelheid Grote Zilverreigers die tegen-

woordig hier en elders in de lage landen neerstrijken in het 

najaar. Jaarlijkse slaapplaatstellingen laten een snel stijgen-

de lijn zien: 2004 – 400; 2008 – 1600; 2011: 2200. 

Onderzoek wijst uit dat het gaat om eigen broedvogels en 

overwinteraars uit Oost-Europa, die met het kouder worden 

der dagen langzamerhand opschuiven naar de  westelijker 

gelegen (kust-) gebieden in de hoop daar de kou te kunnen 

overleven. Bij langdurige winterkou, vooral bij sneeuwbedek-

king, schuiven ze verder door richting zuidwest zoals ook de 

Kieviten en de wilde ganzen doen in die omstandigheden. 

Het voedsel, dat doorgaans bestaat uit vis, wordt ’s winters 

bij vorst aangevuld met muizen. 

…en in onze regio 

Sinds het verschijnen in onze gebieden, vooral het Hunzedal 

ten oosten van de Hondsrug is een belangrijk overwinterings-

gebied, ontstonden er ook slaapplaatsen, zoals in de voor-

malige vloeivelden bij Stadskanaal en hier in de Onnerpolder. 

Tegen de avonden naderen de vogels zachtjesaan de slaap-

plaats om daar pas tegen de duisternis definitief neer te strij-

ken in door water omgeven boomzones, goed beschermd 

tegen indringers. De laatste jaren worden daar meer dan 70 

vogels geteld. Overdag foerageren die in een gebied van 

tientallen kilometers in de omtrek, tussen de stad en Veen-

dam, maar ook in het Drentse A-dal. 

Deze vogel is nu in het najaar gemakkelijk te ontdekken tij-

dens  “een rondje polder” met een toenemende kans in de 

namiddag. 

In de schemer verdwijnen ze als vage witte plekken vrij dicht 

samenhokkend in de bijna zwarte wand van het geboomte: 

meer dan honderdtwintig vlekken zijn er dan soms te zien: 

ruim zestig vogels met hun weerspiegelingen in het rimpello-

ze water…. 

 
In de Winter 

Als Broedvogel, Nederland: 46 -> 155 paar  

OPROEP 

Door: Peter Drenth 

De Algemene Hulpdienst Haren heeft dringend behoefte aan 

versterking voor het Algemeen Bestuur. Wij zoeken een 

voorzitter en een secretaris. Het bestuur komt 5 keer per jaar 

bijeen. 

Misschien iets voor u? 

Daarnaast hebben we ook een aantal telefoonwachten nodig 

Voor  nadere informatie kunt u bellen met 050-534 41 35  op 

werkdagen tussen 9 tot 10.30 uur  050-53 49 222. 
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ZWAMMEN ROND HET STEMMEN EN ZWAMMEN 

OP DE STAMMEN. 

Door Bas Nijhof 

 

Op woensdag 12 september zweefden stemmers in en 

uit ons stembureau de 

Hoeksteen. Tegen beter weten in, was ik ook even een 

rood vakje gaan kleuren.  

Met wat dorpsgenoten stond ik toch enigszins opgewon-

den en giechelig na te praten. 

Kunnen we er nog in geloven, in die verkiezingen? Het 

theater in het theater. 

Mensen die denken te weten hoe ze ons uit de crisis 

moeten halen. Maar welke crisis? 

Die van het voortbestaan van de hebzucht? De crisis in 
ons BewustZijn. Crisis in onze verdraagzaamheid? Cri-
sis in de zorg?  Moet het nog meer en meer? Wat willen 

we nou eigenlijk? Zijn we eigenlijk wel we? 

  

Zo zweefde er van alles door mijn hoofd, terwijl we aan de 
overkant stonden te kijken naar die prachtige oranje-bruine 
sculpturen in het gras bij de Bartholomeus kerk. 

Of ik wist hoe die grote zwammen heten?  

Ja, hoor eens! Mijn hoofd was nog vol van de PvdA (= Partij 
van de Afhankelijkheid), de VVD (= Vrolijk Vraatzuchtig Do-
lend), de SP (= Samen Pokdalig), de PVV (= Parmantig Veel 
Vunzigheid), de CDA (= Crisis Dankzij Almachtige).  

 

Ik keek naar de 6 grote zwammen, daar waar ooit bomen 
hadden gestaan. Ik moest het weten. Ik zou het gaan uitzoe-
ken. 

 

Het gaat hier om de Reuzenzwam Meripilus giganteus! De 
zwammen zijn de vruchtlichamen (paddenstoelen) van een 
schimmel die houtrot veroorzaakt in de wortels van beuken-
bomen. Vanuit de wortels groeit de schimmel verder de 
boom in. Hierdoor verzwakt de boom verder. Het kan enkel 
jaren duren voordat de boom zo verzwakt is, dat die sterft of 
uit voorzorg verwijderd moet worden. 

Op internet vond ik een filmpje van RTVnoord: REUZEN-
ZWAM BEDREIGT BEUKEN  ROND KERK NOORDLAREN! 
Een verontrustend verhaal, aangedikt met spannende ach-
tergrond muziek als in de film JAWS. De Killerzwam! Oh, 
nee! 

En oh jee!: hoe zit het met al die sporen die weer uit die 
zwammen komen? 

 

Ongerust bel ik toch even de koster. Misschien kan er nog 
iets gedaan worden met een gunstige antischimmel, een 
zogenaamde antagonist? Hij stelde mij gerust. Het werd 
goed in de gaten gehouden door vakkundige boomverzor-
gers. De journalisten hadden weer eens voor meer opwin-
ding gezorgd dan nodig of gewenst. Zwamneuzen zijn het! 
Maar ja, wie houdt het dan allemaal in de gaten? 

Tot januari ongeveer kunnen we nog genieten van deze 
opmerkelijke zwammen. 

Maar hoe het daarna verder gaat? 

 

Schimmelsporen zweven door de lucht, zijn overal en ont-
kiemen daar waar de juiste voedingsbodem voor ze is. Al-
les gaat zijn weg. Zo gaat het ook met woorden.  

Al zwammend in mijzelf, liep ik langs het vaartje, groette 
dat wat is, bedankte de zon, zuchtte diep, stapte in mijn 
bootje en kwam nooit weer om, op de dag dat we onze 
stem verloren. 

 

Nota Bene 

 

 

Reuzenzwam Meripilus giganteus 

Noot van de redactie: volgens het boekje van de Boomstich-

ting: ”Houtrot in Bomen,” pagina 32. 

 De Zwam veroorzaakt een omvangrijk rottingsproces in de 

wortels, waardoor de boom zeer gevoelig wordt voor wind-

worp. Op het moment dat deze zwam waargenomen wordt, 

kan de stabiliteit van deze boom al zwaar verminderd zijn. 

Het is een van de belangrijkste bedreigingen van verzwakte 

beuken.  

In sommige gevallen verdwijnt de zwam na enige jaren 

zonder veel schadelijke gevolgen voor de boom. 
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@De_Meedenkers: Ha! Nog even flink genieten van deez' 
oh zo schoone zondag.. Jullie ook allemaal? #dezonschijnt... 
#Noordlaren 

 

@dinelecoeur: @Gelkinghe mooi mooi MOOI! Heimwee 
naar Noordlaren. Daar zou ik best een huisje willen. 
 

@Mulderfm: De eerste 

keer #krabben. 4 graden 

hier in #noordlaren 

 

@Mirteyspeert: Welkom 

in Noordlaren. Het dorp 

waar je bijna je nek breekt omdat er ineens een kip midden 

op straat loopt 

 

@dagmarbolwijn: Noord-

laren is mooi!!!! 

*wandeltmethondjesdoorNoordlaarderbos* 

@binnenkijkenint: Heerlijk wandelen met dochter in 

#Noordlaren 

@titiadijkema: Gewandeld 

rond noordlaren in-

stagr.am/p/RM53ZxOXgi/ 

KEIMPE VAN DER KOOI IN GALERIE APPELBERGEN 

Door Ida v/d Woude 

 

Galerie Appèlbergen opent 17 november 2012 na de eer-
ste succesvolle expositie van Alexandra Klimas nu met 
de solo-expositie van de talentvolle kunstschilder Keim-
pe van der Kooi (1966), afgestudeerd aan de Klassieke 

Academie te Groningen.  

Om 15:00 uur wordt de expositie geopend door Karel Loeff, 
directeur Erfgoedvereniging Heemschut, tv-presentator en 
kunsthistoricus, in aanwezigheid van de kunstenaar. Wat de 
kunstschilder vooral wil laten zien in zijn werk is het licht en 
de kleur van z’n onderwerp. Keimpe is filosoof en behoort tot 
de eerste lichting afgestudeerden van de Klassieke Acade-
mie en heeft zich daarna steeds verder ontwikkeld. Zijn le-
ven draait om tekenen en schilderen, waar hij zich helemaal 
in kan verliezen.  

Galerie Appèlbergen is landelijk gelegen tussen de dorpen 
Onnen en Noordlaren en ligt aan het Zuidveld 31 te Onnen 
(Gem. Haren) en is elke zaterdag- en zondagmiddag geo-
pend van 13 tot 17 uur. 

www.galerieappelbergen.nl  

Tel: 06-55740700 

Met Twitter worden er korte 

berichten uitgewisseld  met 

andere gebruikers. Dat wordt 

"twitteren" genoemd.  In deze 

nieuwe rubriek worden de 

leukste en opvallendste 

tweets geplaatst welke met Noordlaren te 

maken hebben.  

http://twitter.com/#!/search?q=%23Noordlaren
http://twitter.com/#!/search?q=%23Noordlaren
http://t.co/FSoALXAw
http://t.co/FSoALXAw
http://www.galerieappelbergen.nl/
http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
http://t.co/ECmy9sJk
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ZAMBAMAZURKA CLASSICO IN DE BARTHOLO-

MEUSKERK 

Op zondag 18 november 

Door de culturele commissie 

2013 is uitgeroepen tot het Nederland-Rusland jaar. Op 
zondag 18 november geeft ZambaMazurka Classico 
daarvan een cultureel voorproefje in de kerk van Noord-
laren. In oktober gaf het ensemble al een concert in de 
synagoge van Zuidlaren met klezmer en romances. In 
Noordlaren staan enkele grote Russische klassieke com-
ponisten op het programma, zoals Glazounov en Tsjai-
kovsky, die verrassend combineren met enkele pareltjes 

uit het Nederlandse chanson-repertoire. 

ZambaMazurka Classico brengt klassieke muziek met roots: 
liederen en instrumentale stukken waarin het land van her-
komst van de componist duidelijk doorklinkt. Het ensemble 
speelt voornamelijk 19

e
- en begin-20

e
-eeuwse componisten. 

Door de eigen instrumentaties en arrangementen van Rop 
Haverkort krijgt deze toegankelijke muziek een heel nieuw 
karakter. ZambaMazurka Classico is een betrekkelijk nieuw 
Noord-Nederlands ensemble. De vaste kern wordt gevormd 
door Helma Erkelens (mezzosopraan), Anna Badalian 
(viool), Carlijn Ubbens (altviool) en Rop Haverkort (piano, 
accordeon). 

Over de musici 

Mezzosopraan Helma Erkelens zingt aria's, liederen en 
chansons "van Barok tot Brel". Rond haar 20

e
 begon ze als 

zangeres in de lichte muziek, naast een studie geschiedenis 
in Groningen. De overstap naar het klassieke repertoire liet 
niet lang op zich wachten. Gestimuleerd door zangpedagoge 
Lea Schepel groeide Helma's belangstelling voor de Latijns-
Amerikaanse en Russische klassieke liedkunst, opera en de 
muziek van Kurt Weill. Genres waarin de combinatie van mu-
zikaliteit en gevoel voor theater essentieel is. 

Anna Badalian werd al op 4-jarige leeftijd gegrepen door de 
viool. Ze kreeg les en toen ze 6 jaar was had ze haar eerste 
publieke solo-optreden in de Staats-Academische Capella in 
Leningrad. Sindsdien trad ze veel op, volgde ze masterclas-
ses in binnen- en buitenland en nam deel aan vele festivals. 
In 2000 volgde Anna in Sint-Petersburg een masterclass bij 
Zakhar Bron (leraar van o.a. Maxim Vengerov), en trad zij op 

bij het slotconcert. In hetzelfde jaar ontving ze een beurs van 
het Noord-Nederlands conservatorium om deel te kunnen 
nemen aan het Peter de Grote Festival in Groningen. In 
2001 ging Anna viool studeren aan het Prins Claus Conser-
vatorium, waar ze in 2006 afstudeerde. Momenteel volgt An-
na aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten te Rotter-
dam het Masterprogramma Muziek bij Gordan Nikolić, con-
certmeester van de London Symphony Orchestra. 

Altvioliste Carlijn Ubbens studeert sinds haar 15
e
 bij Kees 

Dekkers en volgde lessen bij  
Richard Young (Vermeer Quartet) en Dmitry Ryabinine 
(Nationaal Orkest van België). Ze speelde in verschillende 
ensembles en orkesten, waaronder het Jeugd Orkest Neder-
land en The Jupiter Band in Londen. Carlijn is tevens werk-
zaam als o.a. tolk in de Russische taal. 

Rop Haverkort studeerde piano aan het Prins Claus Conser-
vatorium in Groningen. Hij is als pianist/dirigent/componist 
en arrangeur betrokken geweest bij veel theaterproducties, 
leidde een bigband, schreef muziek voor en speelde in een 
salonorkest en is momenteel een veelgevraagd begeleider 
van koren en zangers. Hij speelt veel verschillende stijlen en 
is altijd op zoek naar het integere in iedere muzieksoort. 
Voor dit programma van ZambaMazurka Classico bewerkte 
hij een aantal composities voor viool, altviool, accordeon en 
piano. 

 

Kaarten voor dit concert zijn te reserveren via cultuur-
noordlaren@hotmail.com, ook verkrijgbaar bij de kerk 
vanaf 14.30 uur, en kosten ? 10,-. Het concert begint om 

15.00 uur. 

NOG EEN NIEUW REDACTIELID ! 

 

Peter Prak is vanaf heden officieel lid van de 

redactie. U hebt al kennis genomen van zijn 

schrijfsels onder andere in dit nummer. Peter is 

een nieuwsgierig mens, en  wil graag persoon-

lijke verhalen over Noordlaarders geboren laten 

worden in uw dorpskrant.  

 

Toch zijn we nog op zoek naar  nog 2 redactie-

leden, bij voorkeur vrouwen.  Met name zijn we 

op zoek naar een tweede dtpér (krantmakert) 

iemand die het DTPén met de huidige DTPér 

(peter van Ek) wil delen. Alle input is welkom, 

schrijven is geen voorwaarde.  

mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
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Klankborden over visie op toekomst van Noord-

laarderbos en Vijftig Bunder  

Door Roel  Douwes 

 

Een nieuwe visie op de toekomst. 

Natuurmonumenten maakt een lange termijn visie voor de 
natuurgebieden Noordlaarderbos en Vijftig Bunder en nodigt 
mensen uit om mee te denken. We maken voor al onze ge-
bieden een natuurvisie en streven naar een door de streek 
gedragen en gedeeld toekomstbeeld. Een natuurvisie gaat 

onder meer over het beheer, de wegen en paden, het ge-
bruik, verbindingszones voor dieren en gewenste nieuwe 
ontwikkelingen. We proberen vooruit te kijken en in te spe-
len op toekomstige ontwikkelingen, die helpen natuur en 
landschap in uw omgeving te versterken en de cultuurhisto-
rie te beschermen. 

CONTRIBUTIE 2012 

Door: Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

Langs deze weg willen wij u verzoeken de contributie  

over 2012 binnen vier weken te betalen. De contributie  

bedraagt € 10,00 

Betalen kan op twee manieren: 

Per acceptgirokaart (zit in deze dorpskrant) 

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

Elektronische betaling op rekeningnummer 7616010 t.n.v.  

Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

Wilt u dan uw naam, adres  en „contributie 2012‟ vermelden. 

In de laatste jaarvergadering is het volgende besloten: 

Adverteerders van de dorpskrant en/of website betalen  

 de jaarlijkse contributie + de advertentie kosten. 

Hebt u de contributie van 2012 reeds betaald, dan staat dat  

genoteerd op de ledenlijst. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Vereniging  Dorpsbelangen Noordlaren 

 

 



Tijd van komen  

Regelmatig kunnen we in Noordlaren nieuwe bewo-

ners begroeten. Regelmatig vertrekken er ook mensen 

uit het dorp. In deze rubriek beantwoorden ze op ver-

zoek van de redactie een aantal vragen.  

Wil je je even voorstellen? Wij Zijn Jaap en Annette van Essen 

Wat doe je in het dagelijkse leven? Annette is docent verpleeg-
kunde aan het ROC Menso Alting in Groningen.  

Jaap is versnellertechnicus (medische techniek) in het UMCG 
afdeling Radiotherapie in Groningen. 

Waar woon je?Vogelzangsteeg 4,  hoog en droog op de Honds-
rug  met een prachtig uitzicht aan de achterzijde over de lande-
rijen. 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren?Wij wonen hier sinds 14 
september  2012. Eerst in de caravan en nu inmiddels in huis. 

Waar woonde je hiervoor?Wij zijn geboren en getogen in de 
stad Groningen. Niet helemaal waar,  Jaap is geboren in de 
buurtschap “Gideon “ en Annette is opgegroeid in Oosterhooge-
brug . 24 jaar hebben wij aan de Dragonstraat in Groningen 
gewoond. Van mei tot en met september hadden wij ons tijde-
lijk onderkomen in Lheebroek op camping Meistershof. Daar 
hebben wij de stad leren loslaten. 

Wat was jullie de belangrijkste reden om naar Noordlaren te 
verhuizen? Rust, ruimte en vrijheid. Vaak fietsten wij naar fami-
lie in Midlaren en Zuidlaren en zeiden altijd tegen elkaar: 
“Weten de mensen in de omgeving wel hoe mooi zij wonen?” 
en fietsten rustig door omdat  dit voor ons niet haalbaar was… 

Nu wonen we hier en verbazen ons iedere dag weer over dit 
feit! 

Hoe is de inburgeringsperiode verlopen? Daar zitten wij nog 
midden in! Het klussen in huis stond de afgelopen weken cen-
traal.  De buren dichtbij hebben wij even begroet. Wij weten 
waar wij onze bloemen, vlees, groenten en fruit kunnen kopen.  
De dorpskranten zijn gelezen en de eerste wandelingen ge-
maakt en galerie bezocht. 

Ga je je in het Noordlarense  verenigingsleven storten? Wij zijn 
inmiddels op de hoogte van een aantal gebruiken en laten ons 
in eerste instantie verrassen. 

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren? Onze achtertuin 
met reeën, heuvelrug, mist, opgaande  en ondergaande  zon, 
regenbuien en nog veel meer.  

Wil je verder nog iets kwijt? Wij zijn blij met ons plekje. 

NIEUWJAARBIJEENKOMST IN DE HOEKSTEEN 

Door de Nieuwjaars commissie 

Zaterdag 12 januari 2013 is het weer zover: Dan zijn 

alle Noordlaarders weer van harte welkom op de 

nieuwjaarsbijeenkomst in de Hoeksteen. 

Tomasvaer en Pieternel zal dit jaar door omstandigheden 

zeer verassend zijn. En als u van alle anekdotes weer een 

beetje bijgekomen bent, willen we met u weer de inmiddels 

beroemde Proeverij van ”Noordlaarder Heerlijkheden” hou-

den. 

Iedereen kan dus weer laten zien wat hij of zij culinair in 

huis heeft. 

Hoe kunt u meedoen, en wat is de bedoeling: 

Iedereen kan rechtstreeks de hapjes inleveren( dat hoeft 

dus niet per straat) 

Maak per deelnemer ongeveer 50 hapjes 

Het gaat om kleine hapjes, die je het liefst zo uit de hand’ 

kunt eten 

De hapjes kunnen op de avond zelf worden meegebracht, 

houdt er rekening mee dat ze nog een uurtje moeten staan. 

Dek ze dus af met folie o.i.d. 

Lever de hapjes aan op eigen schalen 

Vermeldt duidelijk je naam en de naam van het gerecht bij 

je schaal 

Neem na afloop je schaal weer mee 

Suggesties: gevulde eieren, bladerdeeghapjes, hartige 

taart enz. enz 

Er zal weer een jury zijn die het lekkerste hapje gaat kie-

zen. De winnaar krijgt een leuke attentie, en natuurlijk komt 

het winnende recept in onze dorpskrant 

Doet u ook weer mee ? 

Noteer het alvast in uw agenda, bedenk uw lekkerste hapje 

en 

Kom allemaal naar de Hoeksteen op 12 Januari 


