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In dit nummer oa:  

 Hoe Gezienus zijn boor 

(echt) kwijtraakte 

 Thomasvaer en Pieternel 

 Diverse recepten 

 Vogeltjes 

 Emelten en regenwormen 

 Un souvenir d’ amour 

 Winnaar bekend...lekker 

 Stront….gratis. 

 etc 

WAT EEN TIJDEN. 

door Tia Ebbinge 

 

Als koning winter nog maar net zijn intrede gaat doen is het al we-

reldnieuws. 

Het eerste sneeuwvlokje is gevallen, het is al landelijk nieuws, een 
paar centimeter sneeuw, en de treinen rijden met aangepaste tijden 
of helemaal al niet meer. Het gaat vriezen, er ligt nog geen centime-
tertje ijs, en iedereen heeft het erover, en de schaatsen worden uit 

de kast gehaald.  

Hoe komt dit toch…ik herinner me de winter van januari 1979, ‘s mor-
gens wakker worden met een dik pak sneeuw. Niemand die ons via de 
media op de hoogte had gebracht van dit weer. Dagen gingen we niet 
naar school, en waren we lekker aan het spelen in de metershoge 
sneeuw. Geen cameraploegen die volgden, maar er was wel een nood 
editie van het Nieuwsblad van het Noorden. Met nieuws over de erge 
sneeuwval. 

Wat een tijden. 

Misschien hebben we allemaal een beetje heimwee naar de tijden van 
vroeger. En zijn we daarom nu zo blij met de afgelopen 3 jaren dat er 
sneeuw lag en ijs was.      Lees verder pagina 3 

Nieuwe uitvoering: Familie Bruinsma in de bocht; Wie van de drie . 

         Zie verder pagina 9 
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Colofon 

 Dorpskrant Noordlaren, jaargang 35,  

Nummer 209 januari 2013 

Uitgave van Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren.  

Verschijnt 6 a 7 maal per jaar in een oplage van  

320 exemplaren. 

 

Contributie Dorpsbelangen 

€ 10, - girorekening 7616010 

 

 

Uiterste datum voor inlevering van kopij voor het 

volgende nummer:  

Zondag 17 maart 

 

Het eerstvolgende nummer verschijnt 

Eind maart 

 

Marc Bansema 

Tel. 4090592 

Peter van Ek 

Tel. 5730140 

Floris Mulder 

Peter Prak 

En ……? 

 

Vanaf nu graag alle kopij E-mailen naar: 

dorpskrant@noordlaren.eu 

Lay-out 

Peter 

 

Bezorging 

Marc Bansema 

 

 

Spelregels 

Plaatsing van een brief hoeft niet te betekenen, dat 

de redactie het met de inhoud eens is. Wij stellen 

reacties bijzonder op prijs en staan open voor alle 

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

ven, artikelen, foto’s en tekeningen. Anonieme 

stukken verdwijnen echter in de prullenbak.  Inge-

zonden kopij is onderhevig aan de gebruikelijke 

redactionele bewerking. 
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WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

UPDATE VERKEERSZAKEN NOORDLAREN 

Door Peter Prak  

 

In 2012 was een presentatie van het concept GVVP (Gemeentelijk Ver-

keer en Vervoersplan) door gemeente en haar adviseur. In de navolgen-

de discussie met wethouder Remco Kouwenhoven werd onder andere 

ingezoomd op de onveilige situatie aan de beide einden (Lageweg en 

Zuidlaarderweg) van de Vogelzangsteeg. De wethouder zegde toe er-

naar te kijken. 

Hier een poging tot update na contact met de gemeentelijk beleidsmedewer-

ker verkeer (Wim Eggens) en de Vereniging Dorpsbelangen. 

Onveilige kruisingen Vogelzangsteeg 

Er is overleg geweest tussen de gemeente en een bewonerscommissie. 

Daarvoor zijn tekeningen gemaakt waar een deel van de aanwonenden het 

wel, en een deel het niet mee eens zouden zijn. Wel is al een haag ingekort 

om een beter zicht te hebben op het verkeer van de Lageweg. Ervan uitgaan-

de dat de tekeningen waren voortgekomen uit brede instemming aan de Vo-

gelzangsteeg was de vereniging Dorpsbelangen positief. Inmiddels heeft 

Dorpsbelangen vernomen dat er in de straat nog  discussie zou zijn. De ge-

meente meent dat er overeenstemming is en zou deze zomer met de uitvoe-

ring willen beginnen als er geld voor is en als de raad instemt met de krui-

singsvoorstellen. Het lijkt zonde om maatschappelijk geld te investeren in iets 

waar lokaal geen draagvlak voor is.  

Wellicht dat in een volgend nummer enkele van de bewoners een boekje 

open kunnen doen of een en ander doorgeven op onderstaand mail-adres? 

Lijn 54 

Tot en met 8 december 2012 reed de buslijn 659 van Groningen naar Gieten 

via haltes Glimmen, Vogelzangsteeg, de Oorsprong,  Zuidlaarderweg. Deze 

rijdt niet meer. Er rijden sinds een paar weken weer bussen over de Lage-

weg. Vanaf 8 december rijdt lijn 54 van Groningen naar Gieten en omge-

keerd via haltes Onnen, Osdijk, Lageweg, Zuidlaren.  De bus halteert maar 

1x per uur in Noordlaren (halte Lageweg) en alleen door de week om 

7.30/08.33/13.33/14.33/15.33/16.33 richting Zuidlaren. 

Vanuit Gieten naar Groningen alleen door de week op 

7.24/8.24/13.24/14.24/15.24/16.24. Zie qbuzz.nl 

Lange afstandfietspad en rest GVVP 

Voor het GVVP was zoveel haast dat er geen inspraak-tijd was. Enkele poli-

tieke partijen hebben hiertegen geprotesteerd.  Eind januari zal het voor be-

sluitvorming aan de raad worden voorgelegd, wellicht dat in dat besluit ook 

de kruisingen Vogelzangsteeg worden voorgelegd. Het ‘’superfietspad’’ van 

Groningen naar Zuidlaren zal waarschijnlijk via Glimmen en de Zuidlaarder-

weg lopen. De route via Onnen en Noordlaren is korter, maar vaak maar 2m 

breed en heel rustig dus sociaal minder veilig. 

(p.prak@home.nl) 



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Januari 2013 

3 

Vervolg voorpagina 

 

En al zeg ik het zelf: ‘ het is leuk.’  

Sinds ik in Noordlaren woon helemaal, zoals iedereen zo 
langzamerhand wel weet hebben wij een geweldige ijsver-
eniging en een prachtige skeelerbaan achter de Rieshoek 
liggen, die in de winter als het lekker gaat vriezen, omgeto-
verd wordt in een geweldige ijsbaan. 

Dan moet koning winter wel een handje helpen. 

Dat is nu alweer een paar jaar het geval.  

Dan begint het hier in het dorp echt te leven. Dan wordt het 
weer op de “voet “gevolgd, en nemen de mannen van ijsver-
eniging plaats in ons sbs gebouwtje.  

Een enkele inwoner van Noordlaren komt even een kijkje 
nemen. Uiteraard is er nog niets te zien. De eerste verslag-
gever komt al langs en er wordt gefilmd. Ja wat eigen-
lijk..een lege skeelerbaan zonder ijs en we zijn al in het 
nieuws.  

De mannen van de vereniging worden geïnterviewd, gedul-
dig staan ze iedereen weer te woord alsof het voor de eer-
ste keer is.  

Dan het vriest…en ja hoor de tractor gaat de baan op er 
wordt water gesproeid. Geweldig in de nachtelijke uren, en 
de volgende dag zijn we voorpagina nieuws en is het op tv.  

Dan gaat het echt gebeuren, zou het ijs al dik genoeg zijn, 
is er al drie centimeter ijs, kan de marathon doorgaan. Heel 
media Nederland komt naar Noordlaren. 

De kinderen van de Rieshoek vinden het allemaal geweldig 
en ze zijn na al die jaren wel gewend geraakt aan die me-
dia. Ze staan op heel professionele wijze de talloze verslag-
gevers te woord. Zo leren de kinderen al heel wat levensles-
sen, vroeg spreken in het openbaar. 

En dan vriest het lekker hard, en ja hoor de mannen die het 
ijs gaan keuren komen langs. Vol spanning wordt alles ge-
volgd en gefilmd en liggen de verslaggevers en de fotogra-
ven met hun neus op het ijs, als onze James bond van 
Noordlaren met boor machine even in het ijs boort. Ja het is 
gelukt, koning winter heeft zijn best gedaan er is 3 centime-
ter ijs. 

Geweldig voor onze mannen die het weer geflikt hebben in 
zeer korte tijd.  

De felicitaties volgen en er wordt even op gedronken. Maar 
niet te  lang er is werk aan de winkel. Maar na al die jaren 
vliegen deze mannen niet meer in de stress.  

Iedereen weet wat te doen. De volgende dag wordt alles in 
gereedheid gemaakt voor de marathon. Binnen een mum 
van tijd ziet onze ijsbaan er super professioneel uit. Alles op 
de voet gevolgd door de media.  

En er zijn nog al wat omroepen aanwezig, ook Piet van 
SBS6 komt langs voor het weer praatje. Meters kabel  wor-
den er uitgerold, verslaggevers nemen hun positie in en dan 
is het bijna zover. De voorzitter van de ijsvereniging loopt te 
stralen, en de mannen hebben er ook zin in. De eerste rij-
ders komen aan en dan is het zo ver. De bezoekers komen 
van de heinde en verre ons dorp met een bezoekje vereren. 
Zelfs een orkestje komt langs. De stemming zit er goed in.  

Dan gaan de dames van start, we zijn live op tv. Iedereen 
geniet van het schaatsen met een lekker broodje en wat te 
drinken erbij. Het is wederom een geweldig feest in Noordla-
ren. Om half acht starten de mannen. En dan moeten er ook 
vele rondes gereden worden.  

Nadat de winnaars bekend zijn en gehuldigd zijn, blijven de 
meeste mensen nog gezellig na kletsen. Onze voorzitter is 
dan al snel op weg naar Paul en Witteman, om aan de tafel 
daar aan te schuiven. Half Nederland heeft zo weer met ons 
meegeleefd.  

Ons prachtige dorp is weer even wereldnieuws geweest en 
zijn we weer landelijk op de kaart gezet.  

De volgende dag is het opruimen geblazen, veel vrijwilligers 
helpen mee. Dan is de baan lekker open voor iedereen en 
kan er in ons dorp weer heerlijk geschaatst worden. De 
mensen weten de weg naar de ijsbaan wel te vinden, want 
het is de eerste dag na de marathon al gezellig druk. Nu 
maar hopen dat koning winter nog even aanhoudt.  

Mannen van de ijsvereniging en alle vrijwilligers be-

dankt maar weer voor jullie geweldige inzet.  

WE ZIJN OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS DIE 

ONS WILLEN HELPEN TIJDENS: 

 

-        Een marathon op natuurijs op de skeelerbaan 

-        Catering in SBS gebouw indien er een langere  

 periode ijs is 

-        Toertochten op het Zuidlaardermeer 

  

Voor informatie of opgave mail naar willemb@ppv-

engineering.nl 

  

Met vriendelijke groeten, 

Willem Bazuin 

IJsvereniging Noordlaren 

mailto:willemb@ppv-engineering.nl
mailto:willemb@ppv-engineering.nl
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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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Door Nella Houtman 

 

IN DE GREEP VAN NOORDLAREN 

 

IJstijdig donderden blokken steen 

van Scandinavisch grondgebied 

naar waar mensen zich voorheen 

in het warme en lage zuiden 

kilometers hoger bevonden, 

nu schuilen en begraven konden. 

 

Op het Heilig bergje zit ik verheven 

boven flarden aard-ige geschiedenis 

geboeid door het landschap mij omgeven, 

verwonder ik me over natuur en mens 

Hebben we onze boerenwortels verlaten 

of houden we onze oorsprong in de gaten? 

 

In een dorp in Groningen met Drents accent 

Vertellen de eikenbomen de seizoenen, 

observeren de rituelen die iedereen kent. 

Harken ontmoeten bladeren op het kerkhof  

zijn stille getuigen van gemeenschapszin. 

Koffie? De trechterbekercultuur blijft in. 

  

Nooit heb ik langer gewoond dan op deze plek. 

Zie daar de grutto en de kievit in de Oostpolder. 

Deze vogels komen terug van de grote trek. 

Een instinctief kompas dat steeds weer leidt 

terug naar het rustpunt en de uitvalsbasis, 

waar niet meer doel maar zijn van waarde is. 

 

Ik draai de hele film snel en langzaam terug, 

emotie het snelheidspedaal hortend bedienend 

Automatisch van hoge naar lage druk als brug 

gaan beelden als lichte of donkere luchten voorbij. 

Ik beheers mijn deels onvrije en vrije wil 

De keus: ga ik door met de tijd of sta ik stil 

 

Mijn dierbare jongens zijn geboren in dit dorp, 

in geboden vrijheid en veiligheid getogen. 

Een achtertuin met meer en bos op steenworp. 

Zij groeven en bouwden energiek op de Hondsrug, 

de scheuren daaronder inmiddels bekend, 

voor hun toekomstig bestaan een fundament. 

 

Achttien keer heb ik de reis rond de aarde aanvaard 

de route naar een professionele bestemming 

met de energie zonder moeite opgespaard 

telkenmale terug naar de vertrouwde horizon, 

waar de Rieshoek en de molen herrijzen 

en kraaien uit bomen schijten en krijsen. 

 

Woorden doen geschiedenis nogal te kort. 

Beelden geven daaraan beweging en kleur. 

Zoveel banden film raken over me uitgestort, 

naar hoe het was en wat maakte hoe het is: 

op de fiets de hei van het Balloërveld in augustus, 

in de tuin achter de stilte, de geur van gras, een mus. 

 



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  

Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Januari 2013 

6 

WAAROM NOORDLAREN? PROJECT-YS & COW

-ARCHITECTURE! 

Door Peter Prak 

En jawel, afgelopen weken was Noordlaren weer even 

het centrum van de wereld. Op journaals, praatpro-

gramma’s en kranten kwam ons dorp weer voorbij en 

onze plaatselijke trots: de IJsvereniging de Hondsrug 

met haar wonderbaan. Je zag het in de ogen van Sa-

cha de Boer tot die van Paul en Witteman, Noordlaren 

wordt een begrip. Geen Project X maar Project YS. 

Onze eigen Jan-Geert wordt van een BN-er (Bekende 

Noordlaarder) langzamerhand een BN-er (Bekende 

Nederlander). 

En het is ook bijzonder, als actief schaatser heb ik al veel 

mede-liefhebbers jaloers gemaakt: ‘’Nee hoor, sinds ik in 

2002 in Noordlaren woon heb ik elk jaar nog op de ijs-

baan kunnen schaatsen’’. 

Elk jaar! Als iedereen die bang is voor de opwarming van 

de aarde nu hier komt wonen en schaatsen hebben we 

de school ook zo weer vol. Of zoals een van de ‘’ervaren’’ 

leerlingen van OBS de Rieshoek treffend zei: ‘’ik vind het 

wel heel leuk, maar de dag naar de wedstrijd stinkt onze 

klas altijd zo naar zweet…’’ 

We stonden er weer prachtig op met zijn allen, met de 

lichtjes rondom de baan ook weer professioneler en ge-

zelliger. De minuut stilte voor Albert en Roland gaf een 

soort kippenvel die niets met een gevoelstemperatuur te 

maken had. Hulde aan de IJsvereniging! 

 

Mensen die niet beter weten zouden kunnen denken dat 

die verduvelde Noordlaarders zelf Thialf te snel af willen 

zijn door naast de wonderbaan buiten, ook nog een bin-

nenbaan te bouwen. Want wat kan dat grote technocrati-

sche gebouw anders zijn? Anderen denken wellicht dat 

beautycentrum Peize na de zoveelste brand haar toe-

vlucht naar Noordlaren heeft gezocht. 

En er worden wel degelijk dames ‘’gepleased’’, maar dan 

de bont en zwart-witte dames van Hoenderken. Voor de 

bedrijvigheid in het dorp een goed teken dat zowel de 

families Veldman als Hoenderken kunnen investeren in 

bedrijfsbehoud. Daarbij is de Hal-van- Hoenderken ook 

nog eens een architectonisch kunststukje.  Uiteraard, bij 

elke nieuwe schuur vraag je je af waarom ze gelijk zo 

vreselijk groot moeten zijn, maar dit is wel een gebouw 

hoor. Als je al hardlopend uit het Noordlaarderbos op het 

dorp afkomt zie je het perspectief steeds veranderen. De 

molen zie je boven de knik van het dak uit, en de dubbe-

le knip van dit dak knipoogt naar de dubbele knip van zijn 

zusje de Rieshoek. Allemaal architecten-visie? Luuk ver-

telt: ‘’ Nou nee, wij vonden het belangrijk dat de noklijn 

van de nieuwe schuur gelijk was aan die van het woon-

huis. Omdat de Zuidlaarderweg een beetje kronkelt staat 

geen woning gelijk aan de straat, en dat hebben we ook 

met de nieuwe schuur gewild. En door het hoogste punt 

van de nok zo dicht mogelijk op de molen te hebben ont-

staat er wind rondom de molen’’. Luuk zegt toe in een 

later nummer meer inzicht te geven. 

En als inderdaad ook nog de groene singel rondom de 

schuur geplant wordt zoals op de tekening boven, dan is 

Noordlaren weer een stukje mooier geworden, maatwerk 

met randen van groen. 
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En zelf denk ik dat het gebouw alleen maar mooier wordt 

door de groene rand van ‘’het Bosje van Bansema’’. Mag de 

ambtenaar die daar na jaren diepe slaap wakker over gewor-

den is en bezwaar tegen gemaakt heeft misschien iets seri-

eus te doen krijgen? Het lijkt dat iemand tijd over heeft. 

WINNAAR VAN DE  

NOORDLAARDER HAPJESSCHAAL ! 

Door Janny Hulzebos. 

 

In het dagblad van het noorden staat elke dag een re-
cept, soms knip ik die uit, die me leuk/lekker/wel te doen 

lijkt, dit was er één van; 

  

 Notenkoekjes met Roquefort.  

150 gram bloem 

100 gram zoute boter 

mespunt zout 

2 (kleine) eieren 

80 gram Roquefort 

50 gram geraspte kaas 

40 gram walnoten 

  

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. 

Meng bloem, boter en zout dooreen  tot een kruimelig ge-
heel. 

Meng hier de geraspte kaas door.  

Verbrokkel de Roquefort en walnoten boven het deeg en 
kneed het dooreen. 

Bekleed een ovenbakplaat met een vel bakpapier. 

Vorm balletjes van het deeg en druk deze plat ( met de vin-
gertoppen of met de tanden van een vork). 

Schuif de bakplaat in de oven en bak de koekjes gaar in 
ongeveer tien minuten.  

Laat ze kort op de bakplaat uitdampen en leg ze dan op een 
rooster om verder af te koelen. 

Bewaar de koekjes in een goed afsluitbaar blik. 

Cursussen Luisteren naar  
klassieke muziek 

Noordlaren    
docent: Dirk Herman de 

Jong 
 

In het voorjaar worden deze 
muziekcursussen weer  

gegeven. 
  

Vanaf 19-3-2013 zes dinsdag-
avonden: cursus 3 

 
Vanaf 20-3-2013 zes woens-

dagavonden: cursus 2 
 

Inhoud van de cursussen: kijk op 

www.magismusicus.nl 
 

Iedereen kan in elke cursus in-
stappen. Voorkennis is niet  

nodig. 
 

Cursusgeld: € 75,-. Deelnemende 
partners: € 15,- korting op het  

totale bedrag 
 

Opgave/meer informatie:  

dirkherman@gmail.com   

of  info@magismusicus.nl 

http://www.magismusicus.nl
mailto:dirkherman@gmail.com
mailto:info@magismusicus.nl
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OUD PAPIER DATA 2012/2013 

 

 

 

 

  08+09 Februari         

19+20 April 

  28+29  Juni               

BLADRUIMEN 

Door Jan en Anneke van Dijk 

 

Helaas is het niet gelukt. Het bladruimen moest 2x uit-

gesteld worden vanwege het weer. 

In overleg met een wijs man uit Noordlaren hebben we be-
sloten om het over de wintermaanden heen te tillen en de 
datum vast te leggen op 2 maart 2013. 

We hopen van ganser harte dat de sneeuw niet weer roet in 
het eten gooit, maar we hebben dan nog 3 zaterdagen voor 
Pasen om het blad te ruimen. 

We gaan er voor en we hopen dat u/jij in grote getale komt 
helpen. T.z.t. staat het wel weer in het contact-blaadje aan-
gekondigd. 

 

Verder wensen wij u/jou een gezond 2013 toe. 

TENNISSEN IN NOORDLAREN 

Door Esther Vos 

 

De Tennisclub Midlaren Noordlaren bestaat op 1 januari 
aanstaande officieel 1 jaar. Inmiddels zijn er 40 Noordlaar-
ders en Midlaarders lid en de tennisclub groeit nog steeds. 

 

Onlangs evalueerde de tennisclub met De Bloemert dit eer-
ste jaar. Goed nieuws: 

De contributie wordt niet verhoogd en blijft €35 voor volwas-
senen en €20 voor kinderen tot en met 12 jaar. 

De Bloemert zorgt binnenkort voor een bankje bij de tennis-
banen. 

 

Als je lid wilt worden, vind je op www.midlaren.net meer in-
formatie. Esther Vos (Martinesther@kpnmail.nl) kan je op je 
verzoek een aanmeldformulier mailen. 

TUINBEDRIJF DE BEUNHAAS 

 

Frank bakker en Max roze-

boom 

 

Wij doen: 

 

Snoei werk 

Gras maaien \ blad harken 

Schoffelen\wieden 

Terras of oprit aanvegen 

Tuinafval afvoeren 

 

 

Voor meer info: 

Adres: zuinigstraat 1 

9479 PM NOORDLAREN                                     

Tel:0643146676 

Telefax: (050)409 04 72 

Of per e-mail:bouwbedrijfmhbakker@planet.nl 

Bedankt ! 

Door Hillie Hooiveld 

 

Tijdens mijn opname en verblijf in het Martiniziekenhuis  en 
erna thuis, 

wil ik een ieder bedanken voor de belangstelling, 

met kaarten , bloemen , telefoontjes en bezoekjes.  

Dit ook mede namens Egbert  

http://www.midlaren.net/
mailto:Martinesther@kpnmail.nl
Tel:0643146676
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 UITVOERING:  ZAT.  2 MRT. EN 9 MRT. 

H O E K S T E E N           N O O R D L A R E N 

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: Familie Bruinsma in de bocht; Wie van de drie  

Geschreven door Carl Slotboom 

De familie Bruinsma verscheen al eerder op Noordloarder plank’n en zal dizze keer 

‘n hail hotel op stelt’n zett’n. Ook de ander gast’n zo rg’n veur de neudige consternoatie ! 

 Ook dit joar bin’n de koart’n weer in de veurverkoop. Vol=vol!  
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 kassa.  Tot gauw, luu 

Noordlarense Tweets 

Door Floris Mulder 

Met Twitter worden er korte berichten uitgewisseld  

met andere gebruikers. Dat wordt "twitteren" ge-

noemd.  In deze rubriek worden de leukste en opval-

lendste tweets geplaatst welke door @noordlaren zijn 

geplaatst 

Tijdens de 1e marathon op natuurijs in Noordlaren zijn er 

duizenden twitter berichten verstuurd met als onderwerp 

(#)noordlaren, de leukste lees je hier. Noordlaren was zelf 

trendingtopic! 

11 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Noordlaren op scherp voor eerste marathon op natuurijs 

13 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Vanavond was Piet Paulusma te gast in #Noordlaren. 

Morgen vanaf 07.00 uur gaat Vandaag De Dag 

(Nederland 1) live kijken hoe dik het ijs is.  

13 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Vanavond was Piet Paulusma te gast in #Noordlaren. 

Morgen vanaf 07.00 uur gaat Vandaag De Dag 

(Nederland 1) live kijken hoe dik het ijs is. 

jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Veel mensen komen even een kijkje nemen bij de ijsbaan 

in Noordlaren  

14 jan. RT robbats  @robbatsharen  

Supertrots! Mag morgenavond #startschot geven in 

#Noordlaren! Primeur 2013 #marathonNoordlaren.  

14 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Ook vanavond wordt er door de vrijwilligers nog gesproeid 

in #Noordlaren  

15 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

En de dames zijn inmiddels van start gegaan. Kom alle-

maal naar de baan in #Noordlaren, want er kan nog meer 

publiek bij!!! 

15 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Mariska Huisman en Bob de Vries winnen marathon in 

#Noordlaren 

15 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Vanavond kijken naar Pauw en Witteman op Ned 1: ijsver-

eniging-voorzitter Jan Geert Veldman en winnaar Bob de 

Vries zijn te gast! #Noordlaren  

 

16 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Inbraak na afloop marathon  

17 jan. Noordlaren  @Noordlaren  

Weldoeners schenken ijsmeester nieuwe boor 

http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/search?q=%23Noordlaren&src=hash
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/search?q=%23Noordlaren&src=hash
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/robbatsharen
https://twitter.com/search?q=%23startschot&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Noordlaren&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23marathonNoordlaren&src=hash
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/search?q=%23Noordlaren&src=hash
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/search?q=%23Noordlaren&src=hash
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/search?q=%23Noordlaren&src=hash
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/search?q=%23Noordlaren&src=hash
https://twitter.com/Noordlaren
https://twitter.com/Noordlaren


Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Januari 2013 

10 

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 

http://www.campingnoordlaren.nl
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EEN SOUVENIR D’AMOUR 

Door Petra Arzola 

 

“Ah, goed dat ik je zie!” riep mijn collega op een vrijdag-
ochtend tegen mij, “ik heb nog een souvenir d’amour 
voor jou.” Geïnteresseerd spitste ik mijn oren. Een sou-

venir d’amour? Dat klonk zeker interessant! 

 

Ik keek hem niet-begrijpend aan toen hij me een kopie van 
de Noordlaarder dorpskrant overhandigde. Bij het lezen van 
de woorden ‘Vaarwel Veerhuus’ echter, kreeg ik wel direct 
een idee. 

Dit was immers de plek waar ik op een heiige, koude zon-
dag met mijn Chileense gast een heenkomen zocht om onze 
zo goed als bevroren ledematen weer op gang te krijgen. 
Meer dan een gast was Andrés op dat moment nog niet. Hij 
was op reis in Nederland en logeerde bij mij via een 
‘hostingnetwerk’. Die bewuste druilerige dag verkenden we 
op de fiets (brrr..) Groningen en omgeving, met als hoogte-
punt het hunebed even buiten Noordlaren. 

En, zoals gezegd, kwamen we in het sfeervolle Oude Veer-
huus tercht om op te warmen en onder het genot van de 
nodige cappuccinootjes een hele reeks spelletjes te spelen. 

Misschien was dat wel de plek waar we langzaam maar ze-
ker verliefd werden. Daarna ging het echter allemaal snel. 
Nog geen half jaar later vertrok ik naar Paaseiland (waar 
Andrés woonde) onder het toeziend oog van een camera 
van het TV-programma ‘Grenzeloos Verliefd’. 

Maar niet voordat er met toestemming van Mike en Francis 
een interview met mij werd opgenomen in, jawel, het Oude 
Veerhuus in Noordlaren. 

Heerlijk herinneringen ophalen op de plek waar het zo’n 
beetje begon voordat mijn grote avontuur met mijn grote 
liefde zou beginnen… 

Want, anders dan in de dorpskrant vermeld, hield de 
‘exotische’ liefde wel stand! Na een half jaar samen in Chili 
(en dus niet op Paaseiland) kwamen we eind 2010 terug 
naar Nederland om te trouwen. Aangezien ik een moeilijke 
tijd had gehad in Chili, besloten we na veel wikken en we-
gen terug te gaan naar Nederland, in de hoop dat Andrés 
hier beter wortel zou kunnen schieten dan ik daar.  

Helaas wordt het door de IND niet gemakkelijk gemaakt een 
buitenlandse partner naar Nederland te laten komen. Ook 
een boterbriefje doet daar niets aan af. 

Dus na vijf gescheiden maanden, een uitgebreide papierwin-
kel, het nodige speurwerk en talloze bezoekjes aan het ge-
meentehuis, is het dan eindelijk gelukt om Andrés in augus-
tus 2011 te laten komen. 

Ons ‘Hollandse leven’ samen kon beginnen en is nog steeds 
in ontwikkeling. Ondanks alle te nemen hindernissen gaat 
dat goed. Maar juist vanwege deze hindernissen vond ik dat 
ik jullie deze ‘rectificatie’ moest schrijven. Want na alle tijd, 
geld en energie die wij in onze ‘exotische liefde’ hebben ge-
ïnvesteerd, vond ik de ‘conclusie’ van Peter Prak, dat deze 
geen stand zou hebben gehouden, te kort door de bocht. 

 

Dan rest mij niets meer dan af te sluiten met: Veerhuus, 
bedankt!!  

 
 

En natuurlijk voor iedereen de beste, liefdevolle wensen 
voor 2013!! 

RECEPT: VLEESSCHOTEL DILPASAND 

Door Peter Prak 

 

Ingrediënten 

1 kilo lamsbout 

125 gram dikke yoghurt 

1 theelepel gemalen kurkuma 

2 eetlepels wit maanzaad 

4 cm gemberwortel 

4-5 tenen knoflook 

1-2 verse groene chilipepers 

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/vleessoorten/lamsbout.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/yoghurt.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/kurkuma.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zaden/maanzaad.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/gember.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/knoflook.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/groenten/pepers.html
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450 gram uien 

3 eetlepels geklaarde boter 

0,5 theelepel chilipoeder 

1 theelepel paprikapoeder 

1 eetlepel gemalen komijn 

1 theelepel garam masala 

1 eetlepel tomatenpuree 

1,25 theelepel zout 

1,75 deciliter warm water 

2 eetlepels gedroogd kokosvlees 

2 eetlepels gehakte korianderblaadjes 

 
 

Bereidingswijze 

Schil de gemberwortel en rasp deze. 
Maak de knoflook schoon en hak deze fijn 
De chilipepers ontdoen van zaad en zaadlijsten en hak deze 
in stukken.  
Snijd het vet van de lamsbout.  
Spoel het vlees met koud water af, dep het droog met keu-
kenpapier en snijd het in blokjes.  
Voeg de yoghurt en de kurkuma toe, schep om en zet het 
afgedekt in de koelkast. Laat 4-6 uur intrekken.  
Rooster het maanzaad zonder olie of boter op laag vuur tot 
het iets donkerder is geworden en laat het afkoelen.  
Doe de gember, knoflook en groene chilipepers in de blen-
der, snipper een ui, doe die bij het mengsel en verwerk alles 
tot een glad mengsel.  
Snipper de overige uien.  
Verhit de geklaarde boter op half vuur en fruit de uisnippers 
tot ze goudbruin zijn (10-12 minuten).  
Zet het vuur laag, voeg de chilipoeder, paprikapoeder, ko-
mijn en ½ theelepel garam masala toe en roerbak 2-3 Minu-
ten.  
Voeg het mengsel uit de blender toe en verwarm alles onder 
veelvuldig roeren 10-12 minuten.  
Doe er, als de kruiden aankoeken, een scheutje water bij 
(niet meer dan 1 eetlepel tegelijk).  
Voeg het vlees toe, zet het vuur iets hoger en bak het al om-
scheppend 4-5 minuten.  
Voeg de tomatenpuree, zout en het water toe en breng het 
al roerend aan de kook.  
Leg het deksel op de pan en laat 45 minuten sudderen tot 
het vlees gaar is. Roer de eerste 20 minuten af en toe, daar-
na vaker (anders blijft het ingedikte braadvocht aan de bo-
dem zitten).  
Maal het gedroogde kokosvlees (in de koffiemolen) om de 
curry een fijne structuur te geven.  
Maal het maanzaad en doe dit met de kokos al roerend bij 
het vlees. Roer alles tot de kokos is opgelost.  
Leg het deksel op de pan en laat het gerecht een kwartier 
zacht koken.  
Voeg de korianderblaadjes en het restant van de garam ma-
sala al roerend toe en haal de pan van het vuur. 

THOMASVAER EN PIETERNEL. 

Door Peter van Ek 

 

Met al het ijsplezier zouden we bijna Thomasvaer en Pie-

ternel vergeten. Wederom was het dit jaar een gezellige 

bijeenkomst van al het pluimage dat ons dorp zo ken-

merkt; Boeren, Burgers en Nieuwlaarders. Gezamenlijk 

bijeen om te horen wie er dit jaar weer op de korrel zou 

worden genomen. Rond acht uur druppelden de mees-

ten binnen. Die wie elkaar dit jaar nog niet getroffen had-

den deelden de beste wensen uit. Er was ruim tijd voor 

de eerste gratis aangeboden thee en koffie, ook al wer-

den er her en der de eerste alcoholische consumpties 

genuttigd. Ondertussen stroomde de kelder vol met de 

hapjes die dit jaar weer zouden meedingen naar ‘het 

beste hapje van 2013’.  

Om half negen was het dan zover, Reinke Speelman doet 

de aankondiging: Thomasvaer en Pieternel! Thomasvaer? 

Vanwege de revalidatie van Jan Luis werden de honneurs 

dit jaar waargenomen door Ida Kroeze als zijnde Thea, de  

zuster van Thomasvaer. Er moet gezegd worden dat ze haar 

rol uitstekend vertolkte. Pieternel werd natuurlijk en gelukkig 

weer vertolkt door Mart van Bon .  

Er was dit jaar nog een andere verandering, namelijk voor-

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/groenten/uien.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/geklaarde-boter.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/nachtschade/chili.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/paprikapoeder.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/djinten.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/masala.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/nachtschade/tomaten.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/mineralen/zout.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/vloeistoffen/water.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/koriander.html
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gaande jaren waren de teksten meestal van de hand van 

Marc Bansema en Ben Crom. Door tijdsgebrek hebben Mart 

en Thea dit jaar de tekst voor een groot gedeelte voor eigen 

rekening genomen. Marc heeft later op de valreep nog het 

een en ander toegevoegd. Door deze gezamenlijke inzet 

werden we wederom getrakteerd op een  scherpe en humor-

volle voorstelling, zoals we inmiddels gewend zijn.  

Het ging natuurlijk over ons nieuwe ‘centrum’. Veel parkeer-

ruimte voor ons dorp, over de ‘het’ waar Pieternel erg warm 

van wordt. Ook werd er gesproken over Bart en het Veerhuis. 

Cornelis Jan van Hulsemos van het Zuinigstraatje werd nog 

even genoemd. Egbert kwam op zijn duofiets voorbij en over 

Aukje Ferwerda werd getwitterd vanwege het importeren van 

buitenlanders. Het geheime gebeuren rond het dorpsfeest 

passeerde de revue als ook de Noordlaarder bokaal. Gewon-

nen door Rowena van de apple mountain stables. De familie 

Hoenderken bleek een erg romantisch jaar achter de rug te 

hebben. Mevanola’s en kevanola’s werden een voor een be-

sproken en Tity Hamming had last van een kater. Verder ble-

ken Marc en Lukas  een te grote bos hout voor de deur te 

hebben. De jaloerse blikken waren er voor Cor Buist z’n kie-

zel.  

Volgend jaar hoop ik dat Jan Luis weer zijn mannetje zal 

staan, en anders is er dus altijd Ida nog. Er is natuurlijk maar 

één Pieternel; Mart van Bon. Ook hoop ik dat wederom ieder-

een in grote(ere) getale aanwezig zal zijn, voor deze unieke 

avond.  

Oh ja bijna vergeten: de wedstrijd voor de Noordlaarderhap-

jes-schaal. Wederom kreeg ondergetekende de niet bestaan-

de derde prijs. Volgens de juryleden, Liliam Oskamp en Ca-

roline Gaarenstroom omdat mijn mini hamburgers geen hapje 

zouden zijn,.Ze vonden ze wel erg lekker en mooi gepresen-

teerd. De tweede prijs ging naar Christina Wieland met haar 

gevulde tomaatjes. De eerste prijs ging dit jaar naar Janny 

Hulzebos, zij had heerlijke notenkoekjes met roquefort. Ove-

rigens waren de andere hapjes ook heerlijk, persoonlijk vond 

ik de zalm rolletjes erg lekker met de guacamole. (van In-

ge ?)  

 

Tot volgend jaar. Oh ja en voor de whizzkids: Thomasvaer 

en Pieternel zijn terug te zien op www.noordlaren.eu 

RECEPT: MINI BLT’S 

Door Christina Wieland 

Deze borrelhapjes zijn gemaakt met 

kersttomaatjes met een heerlijke vulling 

van mayonaise spekjes en lente-ui. Geserveerd op een bed-

je Rucola zien ze er geweldig uit. Dit recept is afgeleid van 

de klassieke BLT sandwich: bacon, Lettuce and tomato. 

(Spek, Sla en tomaat ) 

 

Ingrediënten: 

500 gram doorregen spek, gebakken in kleine stukjes 

125ml Mayonaise 

4 eetlepels lente-ui, fijngesneden 

2 eetlepels fijngehakte peterselie  

en 24 kersttomaatjes.  
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“UIT DE LUCHT GEGREPEN” 

Door Wim Woudman    

Tellen voor een nieuwe vogelatlas 

U moet niet verbaasd zijn als u de komende maanden een 

bekijkerd persoon ergens in het dorp ziet staan, die gedu-

rende vijf of tien minuten om zich heen staat te kijken en te 

luisteren wat er zoal zingt of vliegt en die daar aantekenin-

gen over maakt op een formulier of een kaart. 

Sinds 1 december 2012 is namelijk een landelijk vogeltel-

project van start gegaan waarbij alle Nederlandse vogels in 

kaart worden gebracht. Overwinterende en broedende vo-

gels. Doel is de publicatie van een nieuwe atlas van de Ne-

derlandse vogels in 2015 of 1016. Het totale onderzoek 

gaat drie jaren duren. Daarbij zal een paar duizend vrijwil-

ligers “het veld in gaan” om alle benodigde gegevens te ver-

zamelen. 

Dat gaat volgens tevoren vastgestelde spelregels. Ik noem 

er een paar:  

Werkwijze 

Je schrijft je allereerst in voor een atlasblok van 5x5 kilome-

ter. Daarvan moet je een zo volledig mogelijke lijst van 

enerzijds de wintervogels maken - dat gebeurt tussen 1 de-

cember en 28 februari - anderzijds van de broedvogels – 

tussen 1 april en eind juni; met extra aandacht voor vroege 

en late broeders. Zo kan de Bosuil in februari al eieren heb-

ben, terwijl de Kwartelkoning nog  in juni kan starten met 

broeden. 

Met zo’n blok ben je dus ruim zeven maanden bezig, binnen 

vastgestelde tijdsregels. In december  ’13 en ’14 kun je 

eventueel weer een blok kiezen. Per blok moet het dus bin-

nen een jaar gebeuren. 

Binnen het vijfbijvijf-kilometerblok wordt van 8 tevoren vol-

gens een (landelijk bepaald) vast patroon gekozen éénkilo-

meterblokken exacter gekeken naar wat daar zit. Dit is wel 

gebonden aan tijd (1 uur per blok; maar wel 2x in de winter 

en 2x in het broedseizoen; tijdsinvestering totaal daarvoor 

dus 32 uren). Daar wordt bovendien vijf of tien minuten op 

een vastgesteld punt (meestal middenin) alles wordt geteld 

wat in die korte tijd aanwezig is of langs vliegt (hoog over-

vliegend telt niet mee, want: “niet aan die plek gebonden” ). 

Dat is trefkansonderzoek en zegt iets over de dichtheid 

(algemeen of zeldzaam). 

De rest van het 5x5-blok moet uiteraard ook worden be-

zocht, waarbij het gaat om een zo volledig mogelijke soor-

tenlijst. Lezers die enige kijk hebben op vogels kunnen hier-

bij ook een rol spelen; daarover aan het eind meer! 

Gegevensverwerking 

De gegevens worden digitaal ingevoerd bij SOVON 

(instantie die al het vogelonderzoek in Nederland coördi-

neert). Zievogelatlas@sovon.nl. SOVON levert ook al het 

kaartmateriaal en een handleiding. 

Met al die gegevens gaat een landelijk onderzoeksteam aan 

de slag waarbij tenslotte alles op kaartjes wordt gezet. Op 

die kaartjes kun je dan de verspreiding van de soorten over 

ons land zien, zowel van de situatie in de winter als die in de 

broedtijd. Door het gebruik van verschillende kleuren geven 

de kaartjes ook weer hoe het zit met de dichtheden van de 

vogelsoorten. Uiteraard komt er ook tekst en uitleg in die 

atlas te staan. 

Een dergelijk landelijk project is eerder gehouden in de jaren 

’70 en in de periode 1998-2000. Veranderingen van de Ne-

derlandse vogelpopulaties kunnen zo worden vastgesteld, 

door de situatie van toen te vergelijken met die van nu. De 

atlas zal ook uitspraken proberen te doen over geconsta-

teerde verschillen met vorige onderzoeken. 

Dergelijke onderzoeken helpen beheerders van gebieden bij 

het maken van keuzes en kunnen aanleiding zijn voor het 

maken van (vaak internationale) afspraken over bescher-

ming van soorten, van broed- en overwinteringsgebieden en 

van trekwegen. 

 

mailto:Zievogelatlas@sovon.nl
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Omgeving Noordlaren in de atlas van 2002 

Bij het onderzoek van rond 2000 bleek onze omgeving 

goed voor een broedvogelrijkdom van rond de 112 soor-

ten (zeker/ waarschijnlijk/ mogelijk broedend). Top-hokken 

in ons land kwamen tot 128 soorten. Noordlaren en omge-

ving bleek zeer rijk aan vogelsoorten, wat natuurlijk kan 

worden verklaard door de grote afwisseling in het land-

schap  en dus aan een grote verscheidenheid aan bioto-

pen (dat zijn specifieke leefgebieden zoals bos, weide, 

akker, riet, moeras, meer, behuizing, park en tuin). 

Mijn eigen hok (12-14 geheten) ligt globaal tussen de pet-

gaten aan de Osdijk en het vliegveld bij Eelde en tussen 

Sassenhein (noordwestelijk van Glimmen) en de zuidkant 

van het Noordlaarderbos. Heeft u bijzondere waarnemin-

gen gedaan van vrij zeldzame vogelsoorten dan houd ik 

mij aanbevolen. Mail: wwoudman@gmail.com. Ik denk 

hier aan soorten als Nachtegaal, Wielewaal, IJsvogel, Pa-

trijs, Steenuil, Zwarte Specht. Allemaal schaars of zelfs 

verdwenen en soms maar kort hoorbaar. 

Inmiddels zijn de volgende zang- en mogelijke broedvo-

gels al actief aan het zingen door de hoge temperaturen 

(dus al genoteerd!!): Winterkoning, Roodborst, Pimpel- en 

Koolmees, Boomkruiper en –klever, Holenduif, Bosuil, 

Groene Specht. Aanwezige (echte) wintergasten in onze 

regio zijn in elk geval: Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Kol-

gans, Rietgans, Stormmeeuw. 

 

RECEPT: EÉN PERSOON’S SOEPJE 

Door Floris Mulder 

 

Je verhit zo’n 175ml water tot het kookt, in de tussen-

tijd zet je een glazen beker of mok klaar. De volledige 

inhoud van het zakje met ingrediënten gaat in de mok. 

Verdeel dit evenredig over de hele bodem van de mok 

met de lepel. Laat de lepel in de mok staan. Wacht tot 

het water kookt. 

Wanneer het water koopt, haal je de ketel van het vuur of 

de waterkoker van het aanrecht. Vervolgens schenk je 

voorzichtig het water in de mok, tijdens het inschenken 

roer je met de lepel eerst rechtsom en vervolgens linksom 

zodoende zullen de ingrediënten goed worden opgeno-

men door het water. Stop met water schenken wanneer de 

mok bijna vol is. Vervolgens haal je de lepel uit de mok, en 

laat je de soep eventjes afkoelen. Wanneer het voldoende 

is afgekoeld kan je beginnen met de soep! 

Variatietips: 

Bovenstaande soep is er in vele smaken te verkrijgen en 

is heerlijk te combineren met een stukje ciabatta of stok-

brood. Je maakt er echt een feest van wanneer je de cia-

batta of stokbrood verrijkt met een beetje kruidenboter. 

Eet smakelijk! 

mailto:wwoudman@gmail.com
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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:     

     dorpskrant@noordlaren.eu. 

Wanneer ik vanuit Glimmen richting Noordlaren 

rijdt valt mijn oog telkens weer op een groene 

bus die bij de familie Groenendijk in de tuin ge-

parkeerd staat. Nieuwsgierig als ik ben, heb ik 

aangebeld voor het verhaal achter deze Bedford. 

Deze Bedford (J1Z2) staat bij het RDW geregistreerd als 

een kampeerauto. In de werkelijk is het een oude personen-

bus uit 1967. Het Britse leger gebruikte deze Bedford in 

Duitsland bij oefeningen. Hij had toen nog de bekende blau-

we kleur van de NAVO. Veel meer uit deze periode is he-

laas niet meer bekend. Het interieur is nog origineel, maar 

wel sterk verouderd. Wanneer je als passagier in zou stap-

pen stap je naast de bestuurder in. Achter de bestuurder 

staan er een aantal bankjes achter elkaar. Helemaal achter-

in zijn er twee bankjes tegen over elkaar met een tafel er 

tussenin. Of dit origineel is weet ik niet, maar ik zou wel we-

ten waar ik zou gaan zitten. Ook hangen er kofferrekken 

aan het hele plafond. De bestuurder heeft een groot, zwart 

stuur voor zich en een enorm lange schakelpook. Op het 

dashboard zijn er diverse schakelaars, naar de functie er-

van moet je raden want de bijbehorende plaatjes ontbreken. 

Een grappig detail vindt ik de ruitenwissers, die van de be-

stuurder is bovenin gemonteerd en die aan de passagiers 

zijde onderin. Geen idee waarom dit is. De Bedford wordt 

aangedreven door een zware 6-cilinder in lijn benzine mo-

tor. 

 

Het Britse leger heeft deze personenbus in 1978 aan een 

Nederlander verkocht. Het Nederlandse kenteken is op 17-8

-1978 afgegeven, wellicht dat de toenmalige eigenaar hem 

wilde ombouwen tot kampeerauto, zoals hij nu geregistreerd 

staat. Als je op internet zoekt naar foto’s van een Bedford 

J1Z2 kom je al gauw op een foto terecht waar deze bus 

staat te glimmen op de 15e Oldtimer dag in Ruinerwold 

(2007). Hier stond hij tussen 1130 andere oude auto’s / 

vrachtwagens.   

 

De huidige eigenaar (broer van Hennie Groenendijk) heeft 

de Bedford deze zomer gekocht in het noorden van Gronin-

gen. Hij heeft een boerenbedrijf in het zuiden van het land. 

De bus zal ooit gerestaureerd en omgebouwd worden naar 

een verkoopwagen voor op de markt. Er zouden dan lande-

lijke, streek producten in verkocht gaan worden. In ieder ge-

val heb je wel een hoop bekijks met deze prachtige verschij-

ning. Het restaureren is door omstandigheden uitgesteld. Tot 

die tijd is de Bedford vanaf de Zuidlaarderweg te spotten! 
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ONDERZOEK NAAR DE BODEMKWALITEIT  

WEIDEVOGELGEBIEDEN  

Door Stichting Het Groninger Landschap  

 

Vrijwillig medewerkers van Stichting Het Groninger 
Landschap voeren samen met ecologisch onderzoeks-
bureau The Fieldwork Company uit Groningen verken-
nend onderzoek uit naar de bodemfauna in en om de 
weidevogelreservaten in het Reitdiepgebied en Zuid-
laardermeergebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 

opdracht van de provincie Groningen. 

Het onderzoek naar de bodemfauna richt  zich op regenwor-
men en emelten (larve van de langpootmug). Dit is de voor-
naamste voedselbron voor grutto’s en andere weidevogels. 
Ook wordt een chemische analyse op de grondmonsters 
uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bedrijf. De on-
derzoeken moeten meer duidelijkheid geven over de invloed 
van het gevoerde beheer (bemestingsgraad, wijzigingen in 
waterpeil) op het bodemtype (veen en klei), de bodemge-
steldheid en op de in de bodem aanwezige fauna. 

 

Als referentie voor de bodemmonsters in de reservaten van 
Het Groninger Landschap, worden ook bodemmonsters 
genomen in aanliggende gangbare landbouwpercelen. De 
bodemmonsters worden vervolgens  door de vrijwilligers in 
de Buitenplaats Reitdiep van Het Groninger Landschap 
handmatig doorzocht op regenwormen en emelten.  

NIEUWE NATUURVISIE DOOR NATUURMONU-

MENTEN 

Door Roel Douwes 

Op 6 december hebben Roel Douwes en Jacob de 
Bruin van Natuurmonumenten een presentatie gegeven 
over het natuurgebied en over het proces om tot een 
nieuwe natuurvisie te komen. Ondanks de gladheid en 
de sneeuw  konden we een aantal Noordlaarders om 
20.00 uur in de Hoeksteen begroeten…misschien waren 
het er nog meer geweest als de aankondiging wat dui-

delijker was geweest...  

daarvoor onze excuses. Van de aanwezigen hebben een 
drietal mensen zich bereid verklaard om zitting te nemen in 
een klankbordgroep, die samen met Natuurmonumenten de 
visie gaat uitwerken. Eind november waren we al bij de bu-
ren in Midlaren. Ook daar hebben verschillende mensen 
zich opgegeven voor de klankbordgroep, zodat we nu al 
een elftal leden hebben! 

Begin januari willen we ook de Zuidlaarders nog een be-
zoek brengen om ook daar nog enkele klankbordgroep le-
den te werven. Uiteindelijk hopen we op een groep van 15-
20 personen, waarmee we het proces in willen gaan. 

Eind januari zal de eerste bijeenkomst van deze groep 
plaats vinden en gaan we aan de slag! 

Het eindproduct van deze groep, de conceptvisie, zal in de 
loop van volgend jaar (omstreeks juni) weer aan het dorp 
worden voorgelegd, zodat ook de mensen die niet in de 
klankbordgroep zitten er hun zegje over kunnen doen. 

Ook hoop ik u via de Dorpskrant en de website op de hoog-
te te houden van de vorderingen. Als u nog vragen heeft, 
ideeën, wensen in wilt brengen kunt u altijd contact opne-
men. 

 

Roel Douwes 

Email: r.douwes@natuurmonumenten.nl 

mailto:r.douwes@natuurmonumenten.nl
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10.000,- EURO SUBSIDIE VOOR ONDERZOEKS-

PROJECT NOORDLAARDERBOS 

Door Ingrid Schenk 

De geschiedenis van het Noordlaarderbos laten onder-

zoeken door vrijwilligers uit de omgeving. Met dat voor 

ogen hebben de provincie Groningen en Natuurmonu-

menten het initiatief genomen tot het project Onderzoek 

Geschiedenis Noordlaarderbos. In de winter 2010 vond 

de aftrap plaats. Het project zal t/m 2014 doorlopen. De 

onderzoekers zijn een enthousiaste groep van 14 vrij-

willigers die in de omgeving van het Noordlaarderbos 

wonen. Vanuit drie invalshoeken werken ze om de ge-

schiedenis boven water te halen. Namelijk door het 

doen van veldwerk, in archieven te spitten en met men-

sen te praten die nog van vroeger weten. Hun uiteinde-

lijke doel is de geschiedenis van het Noordaarderbos 

tot leven te brengen èn de cultuurhistorie van het bos 

een grotere rol te laten spelen in beleidsontwikkelingen. 

Het loket Leve(n)de Dorpen (loket van Programma Landelijk 

Gebied) heeft  subsidie verleend aan het onderzoekspro-

ject. Als co-financiers leveren ook de gemeente Haren en 

de provincie Groningen daaraan bijdragen. Samen stellen 

de drie partijen 10.000,- euro beschikbaar. En daar bovenop 

komen nog de jaarlijkse bijdragen van Natuurmonumenten. 

De subsidie is bestemd voor het veldwerk. Van dat geld 

wordt een ingenieursbureau betaald, dat het veldwerk on-

dersteunt, kaarten maakt en het graven van proefsleuven 

regelt.  

Veldwerk  

Het veldwerk vindt alleen in de herfst/winter plaats. Buiten 

het broedseizoen dus. Iedere donderdag gaan dan de on-

derzoekers op pad. De grootste onzekerheid bij het veld-

werk is het weer. Iedere week is het spannend of het door 

kan gaan. De onderzoekers meten het reliëf en onder-

zoeken de bodem. Gewoonlijk is het Actueel Hoogtebe-

stand Nederland (AHN) afdoende om het hoogteverschil 

weer te geven. Echter als er bos is neemt de nauwkeurig-

heid daarvan af. En omdat de hoogteverschillen in het 

Noordlaarderbos  hooguit 5 meter zijn, is juist nauwkeurig-

heid zeer belangrijk. Dat is de reden waarom de hoogteme-

tingen door vrijwilligers op de grond worden uitgevoerd. Het 

veldwerk wordt begeleid door de provinciaal archeoloog 

Henny Groenendijk en boswachter Booi Kluiving van Na-

tuurmonumenten. Wilt u meer weten over het veldwerk? 

Surf dan naar www.hetverhaalvangroningen.nl en zoek op: 

Noordlaarderbos. Het project wordt gecoördineerd door In-

grid Schenk. 

Noordlaarderbos 

Vaak wordt van het Noordlaarderbos gedacht dat het een 

bos is met alleen bomen. De feiten weerspreken dat. Het 

kent namelijk een rijke geschiedenis. Verscholen onder bo-

men en struiken bevinden zich talloze sporen uit het verle-

den. Zo zijn er karrensporen, tankgrachten uit WO-II, restan-

ten van pingoruïnes, stuifduinen en het zogenaamde Heilig 

bergje te vinden. En verder blijkt een groot deel van de bo-

dem, net onder het oppervlak, nog ongeroerd te zijn, zoals 

dat duizenden jaren geleden al was. 

 

Nadere informatie: Ingrid Schenk, coördinator project Onder-

zoek Geschiedenis Noordlaarderbos, telefoon 050-4061994 

of e-mail ingrid-schenk@hotmail.com  

EXPOSITIE IN DE HOEKSTEEN 

 

Het creatieve viertal Dina Kok, Hilde Barendse, Mieke Hooijman 
en Magriet Kleinenberg werkt al een aantal jaren samen. Dina, 
Mieke en Magriet hebben elkaar ontmoet op het Kunstencen-
trum in Groningen waar ze een aantal jaren de cursus Textiele 
Werkvormen hebben gevolgd, Hilde schildert en maakt daarbij 
vaak gebruik van papier in combinatie met olieverf. Twee jaar 
geleden zijn ze begonnen hun creatieve creaties ten toon te stel-
len tijdens een huiskamer-expositie die elk voorjaar plaatsvindt.  

De maanden januari en februari 2013 exposeren ze in het dorps-
huis De Hoeksteen in Noordlaren.  

Dina, Hilde, Mieke en Magriet hebben hun creativiteit de vrije 
loop gelaten en dit heeft geresulteerd in een breed scala aan 
kunstzinnige en vrolijke voorwerpen.  

Bij veel van hun creatieve handwerk staat ook het hergebruik van 
materiaal centraal.  

De expositie kan worden bezichtigd tijdens de openingsuren van 
De Hoeksteen.  

Tijdens de open zondagen op 13 januari en 10 februari kunt u 
tussen 14.00 - 17.00 uur kennis maken met de dames en u laten 
inspireren door hun enthousiasme. 

http://www.hetverhaalvangroningen.nl
mailto:ingrid-schenk@hotmail.com
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STAND VAN ZAKEN WERKZAAMHEDEN NOORD-

LAREN 

 
Van Grontmij/gemeente Haren 

 
Tot aan de kerst hebben de medewerkers van aannemer 
Koen Meijer BV hard gewerkt en zijn de werkzaamheden 
aan riolering en wegen nagenoeg afgerond.  

 
Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal de aan-
nemer de laatste werkzaamheden uitvoeren. Dit betreft on-
der andere: 
Het plaatsen van 2 bankjes en afvalbak bij haven; 
Het aanpassen van straatwerk op diverse plaatsen; 
Het egaliseren en inzaaien bermen; 
Het aanbrengen van fietsparkeerplaatsen op plein Kerk-

straat; 
Het aanbrengen van een slijtlaag op asfalt van Middenstraat, 

t’ Wegje en Zuinigstraat. 
 
Verlichting 
Naast bovenstaande punten zal ook de verlichting in een 
groot deel van Noordlaren vervangen worden. Deze werk-
zaamheden starten eind februari en zullen naar verwachting 
4 weken in beslag nemen. Een tekening met daarop aange-
geven welke lichtmasten vervangen gaan worden is te vin-
den op de website www.noordlaren.eu.   
 
Informatiepaneel nabij de haven 
Bij de haven is een nieuw Toeristisch Overstap Punt (TOP) 
geplaatst. Deze top bestaat uit een kenmerkend object ( de 
kegel) en een informatiepaneel. Op dit informatiepaneel zal 
binnenkort informatie te vinden zijn over de fietsroutes en 
nadere informatie over het dorp Noordlaren en omgeving. 
 
Contact 
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u 
contact opnemen met: 
de heer P. van Heusden, projectleider Grontmij of; 
de heer S. Sipkens, toezichthouder Grontmij. 
Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer (050)533 44 55 

RECEPT BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID 

Door P van Ek 

Ingrediënten: 

Voor de burgers: 

400 gram Biologisch rundvlees 

Eetlepel Surinaamse masala  (Nog van Fabian’s geweldige 

Roti gerecht’) 

Zout/ peper 

Theelepel fijngemalen Komijn 

2 tenen knoflook 

 

Alternatief: minivega burgers Tivall of gehakt vegetarische 

slager (ecoplaza Haren) 

Biologisch spek (Jumbo) 

Voor de sausjes: 

Mayonaise 

Fijngesneden (rode) ui 

Mango gember dressing (AH)  

Tasty tom tomaatjes in plakjes.  

Minibroodjes (AH) 

Rucola sla 

 

Verwarm de oven voor op 220oC  

 

Meng  400 gr gehakt met de massala de komijn en de knof-

look . Voeg zout en peper naar smaak toe. Maak kleine bal-

letjes, iets grote dan soepballetjes en druk deze plat.  

Meng de zeer fijn gesneden ui met de mayonaise. 

Doe de broodjes in de voorverwarmde oven, gedurende +/- 

7 minuten, tot ze mooi bruin zijn. Bak de hamburgertjes in 

goede boter (Croma/ roomboter). Bak de Spek op hoog 

vuur, zonder boter tot deze knapperig is. 

Smeer de broodjes in met de uienmayonaise, leg daar wat 

Rucola sla op. Vervolgens de gebakken hamburger. Daarop 

een plakje knapperig spek. Bedek met een schijfje tomaat en 

besprenkel naar smaak(= ruim) met de mango/gembersaus.  

Om het geheel bij elkaar te houden kan je er een prikker in 

steken. Ik had hiervoor vlaggetjes van Noordlaren en Gro-

ningen gemaakt. 

 

Eet smakelijk ! 

 

 

 

 

http://www.noordlaren.eu
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RECEPT: GOULASH, MAAR DAN PÖRKÖLT. 

Door László Matus 

 

Goulash heet overal ter wereld goulash, behalve in Honga-
rije. Wat wij "Hongaarse goulash" noemen heet daar pörkölt. 
Ze kennen er wel een gerecht dat "gulyás" heet, maar dat is 
soep. Om een lang verhaal kort te maken zal ik van beide 
een recept geven. 

"Gulyásleves" (Goulashsoep) 

 

- 600 gram rundvlees 

- 1 grote ui 

- 50 gr. vet 

- 1/2 tl karweizaad 

-12 teentje knoflook 

- paprikapoeder 

- zout 

- 1 wortel 

- 1 peterseliewortel 

- 2 paprika`s 

- 1 tomaat 

- 2 takjes bladselderij 

- 400 gram aardappelen 

 Vermicelli 

 Snijd het vlees in blokjes, pel en snipper de ui, verhit 
het vet en fruit hierin de ui. Bak karwijzaad en uitge-
perst knoflook kort mee. Haal de pan van het vuur, 
voeg vlees, paprikapoeder en wat zout toe.  

Kook het geheel in een gesloten pan op laag vuur en voeg 
eventueel nog wat water toe. Kook het vlees halfgaar en 
voeg de in blokjes gesneden wortel en peterseliewortel, de 
fijngesneden paprika, de gevierendeelde tomaat en de sel-
derij toe. Blus het vlees en de groenten met 1,5 l water en 
laat het geheel afgedekt 15-20 minuten sudderen. Voeg de 
geschilde en in blokjes gescheden aardappel toe.  Als de 
aardappelen gaar zijn, kunt U er eventueel nog wat pasta 
eraan toevoegen. 

Serveer de soep gloeiend heet, met brood en rode wijn. 

"Pörkölt" 

 

Dit gerecht kan van zowel van varkens, rund- of geitenvlees, 
gevogelte of wild gemaakt worden. Met name rood vlees leent 
zich uitstekend voor dit gerecht. Ik zal hierbij het recept voor 
varkensvlees geven, maar voor alle hiervoor genoemde soor-
ten vlees kan dit recept gebruikt worden. Ikzelf heb de meest 
smaakvolle "pörkölt" van hertenvlees gegeten, geschoten door 
een dierbare vriend van mij, een naamgenoot, in het zuiden 
van Hongarije, waar ik vaak bij mijn tante op bezoek was. 

 

- 800 gr. varkensvlees 

- 1 gr. ui 

- 2-3 paprika`s 

- 1 grote tomaat 

- 60 gr vet 

- 1/2 tl paprikapoeder 

- zout 

 

Snijd het vlees in blokjes van 2 cm. Snipper de ui, verwijder 
zaadlijsten en pitjes van de paprika`s, snijd ze klein en verdeel 
de tomaat in acht partjes. Fruit de ui in vet glazig, haal de pan 
van het vuur en voeg vlees en paprikjapoeder toe. Zet de pan 
weer op het vuur en bak het vlees in een paar minuten goud-
bruin. Bestrooi het vlees met zout en voeg paprika en tomaat 
toe. Garneer het geheel met ringetjes paprika. Server er rijst of 
pasta bij, en een frisse salade. 

PS. Beide gerechten zijn oorspronkelijk ontstaan op de Hon-
gaarse laagvlakte, ofwel puszta`s.De herders hadden altijd wel 
een “ziek” dier dat “noodgedwongen” wel geslacht moest wor-
den en uiteraard in de goulashketel (bogrács) belande. Verder 
gebruikte men datgene wat men bij zich had, uien en paprika-
poeder was altijd wel voorhanden.  
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januari  

27  trefpunt  DS Oosting Doopdienst 

 

Februari 

3 trefpunt    Koor Just4u 

Maart 

3 trefpunt  Ds Oosting   Doopdienst 

10 Bartolomeus   Prof M Steehouder Cantorij 

17 trefpunt  Ds J Hommes  Oogstdienst 

24 trefpunt  Ds Oosting 

28 trefpunt  Ds Oosting  HA 

29 trefpunt  Ds Oosting 

30 Bartolomeus   Ds Oosting  HA 

April 

7 Trefpunt  Ds Hekman 

14 Bartolomeus  Ds Hekman 

KERKENROOSTER 

DORPSFEEST 2013 

Hallo Noordlaarders, 
In verband met elders te organiseren feesten hebben wij ons 

dorpsfeest thans gepland op 

21, 22 (23) JUNI 2013. 

Ideeën / suggesties kunnen doorgegeven worden aan: 

s.jobing@planet.nl 

Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

P.S. Toeterpop in Onnen zal op 8 juni 2013 worden gehou-

den. 

GEZIENUS  KRIJGT NIEUWE BOOR 

VAN NOORDLAREN.EU 

Zoals eerder is gemeld, heeft er dinsdag na afloop van 
de marathon in Noordlaren een inbraak plaatsgevonden 
bij ijsvereniging De Hondsrug. Daarbij werd onder meer 
de ‘beroemde’ boor van ijsmeester Gezienus van Iren 

gestolen. 

Toen het bericht in de media verscheen, trokken verschillen-
de bedrijven zich het lot van onze ijsmeester aan. Zij toon-
den zich welwillend door gratis een nieuwe boormachine 
aan te bieden. Inmiddels heeft Gezienus van de firma Vos 
Mechanisatie uit Zevenhuizen een accuboormachine ont-
vangen. Gezienus is het bedrijf uiteraard ontzettend dank-
baar voor dit gulle gebaar. Daarnaast laat hij weten: “Ik wil 
nog wel alle andere bedrijven speciaal bedanken voor hun 
aanbod en medeleven”. 

mailto:s.jobing@planet.nl
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Paardenmest - gratis af te halen ! 

Voor de tuiniers onder ons hebben wij een 

flinke hoeveelheid paardenmest, gratis af te 

halen aan de Steeg in Noordlaren. Kan ook in 

kleinere hoeveelheden. 

Graag wel even vooraf  contact opnemen ! 

 

fam. de la Lande Cremer 

Hovenpad 21 

tel. 050 4029818 / 06 20397067 

Meepraten over bezuinigingen 

in De Hoeksteen 

Van Noorlaren.eu 

De gemeente Haren organiseert komende week twee 
inloopavonden om met inwoners te discussiëren over 
de voorgestelde bezuinigingen voor 2014. In de ge-
meente Haren moet één miljoen euro bezuinigd worden 

en de inwoners kunnen dus meebeslissen waarop. 

Op woensdag 16 januari is er een inloopavond in het ge-
meentehuis van Haren. De dag erna – op donderdag 17 
januari (red: beiden al geweest)– wordt er in dorpshuis De 
Hoeksteen in Noordlaren nog een inloopavond georgani-
seerd. Bij beide avonden is men welkom vanaf 19.30 uur. 

Het college heeft inmiddels allerlei bezuinigingsopties gecre-
ëerd. In totaal zijn deze voorstellen goed voor zo’n twee mil-
joen euro aan bezuinigingen. Omdat er één miljoen moet 
worden bezuinigd, bestaat er dus een keuze tussen de ver-
schillende bezuinigingsvoorstellen. Op de inloopavonden 
zelf is er ook ruimte voor inwoners met alternatieve bezuini-
gingsvoorstellen. 

Aan de hand van de inloopavonden zal het College van 

B&W in februari een definitief voorstel maken, waarna de 

Gemeenteraad hier in maart een beslissing over zal nemen. 

Mariska Huisman en Bob de Vries winnen mara-

thon in Noordlaren 

Van Noorlaren.eu 

De eerste marathon op natuurijs in Noordlaren zit erop. 
Om half zeven gingen de dames van start. Na 70 ronden 
schaatsen bleek Mariska Huisman de snelste te zijn. De 
29-jarige Noord-Hollandse liet Irene Schouten en Foske 
Tamar van der Wal achter zich. Kort voordat de heren 
om half acht starten, wordt er op initiatief van de voorzit-
ter van de ijsvereniging, Jan Geert Veldman, één minuut 
stilte gehouden ter nagedachtenis aan twee dierbare 
leden van de ijsvereniging die afgelopen jaar zijn overle-
den. Daarna beginnen de heren aan hun 125 ronden 
schaatsen. Bob de Vries komt uiteindelijk als winnaar uit 
de bus. Christijn Groeneveld en Ingmar Berga komen op 

de tweede en derde plaats terecht. 

Ondanks de ijzige kou was het zeer druk in Noordlaren. Zo 
druk zelfs, dat er parkeerproblemen ontstonden. Maar bij de 
ijsbaan zelf is daar weinig van te merken: er heerst een 
drukke, gezellige sfeer zoals we dat van Noordlaren gewend 
zijn. Het publiek kan zich tussentijds opwarmen met een be-
ker warme chocolademelk en voor de echte koukleumen 
staat er zelfs een terrasverwarmer. Als Bob de Vries echter 
nog maar nauwelijks over de finish is, stroomt het publiek 
meteen massaal richting de parkeerplaatsen om vervolgens 
huiswaarts te keren. Voor winnaar Bob de Vries en Jan 
Geert Veldman staat dan inmiddels al een taxi klaar. Zij wor-
den vanavond naar Amsterdam gereden, om vervolgens 
rond 23.00 uur bij Pauw en Witteman aan te schuiven. 

Al met al kan Noordlaren – en in het speciaal ijsvereniging 
De Hondsrug en alle vrijwilligers - terugkijken op een fantas-
tische dag. Noordlaren genoot de afgelopen dagen massale 
media-aandacht en was vanavond zelfs ‘trending topic’ op 
Twitter. Het dorp heeft wederom een fantastische sfeer we-
ten te creëren tijdens het organiseren van de eerste mara-
thon op natuurijs. 

Foto NU.nl 

http://www.harenerweekblad.nl/files/2013/01/Speelveld-ombuigingsmogelijkheden-2013-en-verder.pdf
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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.  

Tijd van komen …. 

Wil je je even voorstellen? Hallo! Wij zijn Ginny Hoffman & 
Peter Braun.  Ginny is 45 en geboren en getogen in Den Haag. 
Peter is 47, komt oorspronkelijk uit Ten Boer maar is opgegroeid 
in Hoogezand.  

Wat doe je in het dagelijks leven? Ginny is marketing manager 
bij Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland, producent en dis-
tributeur van glas/beglazingen voor de bouw. Peter heeft twee 
bedrijven. Het eerste is een tekst- en vertaalbureau en het twee-
de een bedrijf gericht op interimmanagement, project ondersteu-
ning en ondernemerscoaching. 

Waar woon je? In een mooi, compact en knus jaren-30 huis aan 
de Lageweg 23. Een fijne plek met een heerlijke tuin en een 
weids uitzicht over de polder.  

Sinds wanneer woon je in Noordlaren?  Sinds medio mei 
2012.  
We hadden het huis al gespot in april 2011. Helaas bleek bij de 
makelaar het huis net aan onze neus voorbij gegaan te zijn. In 
februari 2012 stond tot onze grote verbazing én plezier, het huis 
weer leeg en hebben we er meteen werk van gemaakt.  

Vanaf onze installatie gaat er geen dag voorbij dat we elkaar met 
een dikke glimlach een veelzeggende blik toewerpen van ‘wat 
hebben we ‘t hier toch leuk!’. 

Waar woonde je hiervoor? Met de verhuizing naar Noordlaren 
hebben wij twee huishoudens in één gevoegd. Peter woonde 
midden in de stad Groningen en Ginny in Oosterbeek bij Arn-
hem. 

Wat was je belangrijkste reden om naar Noordlaren te ver-
huizen? De gejaagdheid van de “grote stad” waren we beiden al 
een poosje méér dan zat. Wij zijn op zoek gegaan naar een om-
geving met veel natuur, rust & ruimte en met een andere mentali-
teit dan die in het stadse meestal heerst. En de keus voor Noord-
laren was niet moeilijk. Op ons ‘verlanglijstje’ stonden 3 plekkies; 
Noordlaren, Schipborg en Taarlo. Het werd Noordlaren. 

Hoe is de ’inburgeringperiode’ verlopen?  Eeuuhhhh…? 

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven storten? We 
hebben een leuke en gezellige ‘straatvereniging’. En inmiddels 
zijn we uiteraard lid geworden van de IJsvereniging. Wat daar 
aan verenigingen bij komt bekijken we nog even. 

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren?  Ja, meerdere 
zelfs. Waaronder onze eigen tuin en de vogel kiekkaaste aan het 
einde van de Meester Koolweg. 
Wil je verder nog iets kwijt? Wij hopen dat het ons gegeven is 
om hier nog lang – en uiteraard – gelukkig te wonen. 

Tijd van gaan … 

Wil je je even voorstellen?. 

Wij zijn Michiel, Annet, Pepijn en Fleur Dijk, we woonden aan 
de Zuiderstraat 11. Ruim 3 jaar geleden kwamen Michiel en 
Annet vanuit hartje Den Haag in Noordlaren wonen vanwege 
het werk van Michiel. Inmiddels zijn wij, ook weer vanwege 
het werk van Michiel en 2 kinderen rijker, terugverhuisd naar 
het westen. Na onze goede ervaringen met wonen in een 
dorp was Den Haag geen optie meer, maar zijn wij neerge-
streken in Sassenheim. Wel wat groter dan Noordlaren, eer-
der de omvang van Haren, en dus weer wat meer voorzienin-
gen op loopafstand.  

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Michiel was vestigingsmanager op het kantoor van Heerema 
in Groningen. Heerema is een bedrijf dat o.a. boorplatformen 
voor olie- en gaswinning installeert op zee. Inmiddels werkt hij 
weer op het hoofdkantoor in Leiden als afdelingsmanager. 
Annet werkt als procesmanager bij Tiem en adviseert overhe-
den bij hun verkeer- en vervoersvraagstukken. Als landelijk 
werkend bureau heeft zij alleen haar klantenkring wat verlegd. 

Wat ga je het meest missen? 

Wij gaan het wonen in de natuur echt missen; de straat uitlo-
pen en zo in het veld, de polder en het bos zijn. Natuurlijk ook 
de schaatskoorts, die we alle winters dat we in Noordlaren 
hebben gewoond, hebben mogen meemaken. En de kroeg, 
waar we altijd terecht konden voor een lekkere maaltijd. 

Waar kijk je het meest naar uit? 

Het wonen bij de zee en de duinen. ’s Zomers op de fiets de 
files voorbij naar het strand, en tijdens de andere seizoenen 
heerlijk uitwaaien met de zilte lucht in je neus. 

Wat is je dierbaarste herinnering? 

Drie winters hebben  we in Noordlaren meegemaakt en al 
deze winters hebben we kunnen schaatsen op het Zuidlaar-
dermeer. Wat heerlijk was dat. 

Wat is je favoriete plek in Noordlaren? 

Voor onze zoon Pepijn was dit zeker de boerderij van Veld-
man met alle mooie tractoren en andere grote voertuigen en 
de molen als herkenningsteken dat we weer thuis waren. 
Voor ons geen specifiek favoriete plek, het was gewoon heer-
lijk wonen in Noordlaren! 


