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TOEKOMST OBS DE RIESHOEK: DE STAND VAN ZAKEN 

Door Wim van de Rijt, directeur OBS De Rieshoek 

 

Tijdens een informatieavond op woensdag 13 maart zijn met de ou-
ders van De Rieshoek en van Villa Kakelbont de veranderende situa-
tie in groep 1-2-3 per 1 april, de gevolgen van de krimp op korte en 

lange termijn en de mogelijke scenario’s besproken. 

 

Het tussentijds vertrek van juf Lisette (haar contract loopt per 1 april af) 
heeft bij de ouders van groep 1-2-3 voor veel onbegrip en boosheid ge-
zorgd. Het heeft er o.a. toe geleid, dat twee ouderparen hun kind met in-
gang van 1 april bij een andere school hebben aangemeld. 

Behalve de ouders van de leerlingen van groep 1-2-3 hebben ook andere 
ouders aangegeven, dat zij zich zorgen maken over de terugloop van het 
aantal leerlingen. De ouders van de onderbouwgroepen vragen zich af of 
hun zoon of dochter groep 8 wel kan afmaken, andere ouders hebben 
moeite met het drie groepensysteem, de mogelijkheid van een vier groe-
pensysteem, het aantal kleine groepen (van 2-12 leerlingen per groep) en 
het gemis aan speelvriendjes.  

Lees verder op pagina 3. 



Colofon 

 Dorpskrant Noordlaren, jaargang 35,  

Nummer 210 Maart 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 2 juni 

 

Het eerstvolgende nummer verschijnt 

Voor het dorpsfeest 

 

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 van Ek en Maartje Peters 

 

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. 

Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Maart 2013 

2 

WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

UITNODIGING JAARVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANGEN 

Door Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

 

Datum 15 april 2013 in dorpshuis De Hoeksteen om 20.00 uur. 

 

AGENDA 

 

Opening  

Notulen van de jaarvergadering van 3 april 2012 * 

Jaarverslag secretaris 

Jaarverslag penningmeester 

Verslag kascommissie (mw. Bazuin en mw. Moes) 

Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en commissies 

uit Noordlaren (max. 5 minuten spreektijd) 

Rondvraag 

Sluiting 

 

PAUZE 

 

Het thema na de pauze is  

“Boren naar de geschiedenis van 

het Noordlaarder Bos” 

een presentatie  door mevrouw Ingrid Schenk. 

 

We hopen deze avond weer veel Noordlaarders te mogen verwelko-

men.  

 

* zie notulen vergadering 3 april 2012 én het jaarverslag in deze dorpskrant 
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Vervolg voorpagina. 

 

Op dit moment gaan we er nog van uit, dat we in augustus/ 
september 2013 met 44 leerlingen starten. In de komende 
jaren zal dit door een te kleine instroom dalen tot ongeveer 
25 leerlingen in 2016. Daarmee komen we al onder de 
grens van de gemeente Haren om de school in stand te 
houden (29 leerlingen). De wettelijke ondergrens van het 
ministerie van 23 leerlingen komt dan al snel in zicht. 

Een aantal ouders overweegt om na de zomervakantie naar 
een andere school te gaan, zodat de kans bestaat dat dit 
getal eerder wordt gehaald. 

Er zijn drie mogelijke scenario’s besproken: de ouders kie-
zen principieel voor de school, ondanks de krimpsituatie, de 
(zeer) kleine groepen, de drie- en misschien uiteindelijk wel 
vier groepen per klas; de school als nevenvestiging van een 
andere school en (op korte of lange termijn) een mogelijke 
fusie met een school in Glimmen of in Zuidlaren. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de mening van de ou-
ders hebben we eind van de avond afgesproken dat we 
door het invullen van een enquête inventariseren hoe de 
ouders denken over de huidige situatie en de ontwikkeling in 
de komende jaren. 

Op woensdag 27 maart is er een tweede bijeenkomst ge-
pland om de resultaten en de eventuele vervolgstappen met 
alle ouders te bespreken.  

Zowel de gemeente Haren als de Stichting Baasis hebben 
aangegeven bij de ontwikkeling betrokken te willen blijven 
en naar mogelijke oplossingen te willen kijken. 

 

DE SCHOOL IS ONMISBAAR VOOR HET DORP 

Door Jan Luis, oud directeur o.b.s. de Rieshoek 

 

Ouders van kinderen op de o.b.s. de Rieshoek worden 

ongerust over het voortbestaan van de school. 

 

Een kleine geschiedenis 

Tot 2008 wordt het openbaar onderwijs, dus ook de o.b.s. 
de Rieshoek, bestuurd door het gemeentebestuur van Ha-
ren. De wethouder is direct verantwoordelijk voor dat on-
derwijs. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid overgedragen 
aan het directieberaad (alle directeuren van de openbare 
scholen) samen met de chef afdeling onderwijs. In die tijd 
is er sprake van solidariteit tussen de openbare scholen. 
Als het over de formatie (aantal leerkrachten per school) 
gaat, wordt er onderling soms geschoven. De grote scho-
len staan soms wat formatie af om de planning op de klei-
ne scholen rond te krijgen. In die tijd is er ook sprake van 
een duidelijk gemeentelijk beleid t.a.v. scholen in de bui-
tendorpen. Die moeten blijven bestaan vindt het gemeen-
tebestuur. Dat beleid wordt vastgelegd in de nota 
“Toerusting en Bereikbaarheid” waarin het gemeentebe-
stuur aangeeft dat de opheffingsnorm voor de kleine scho-
len laag wordt gehouden door die norm op de grote scho-
len wat op te hogen. 

 

Andere bestuursvorm 

Per 1 januari 2008 hebben beide gemeentebesturen van 
Haren en Tynaarlo hun gezag over het openbaar onder-
wijs overgedragen aan de “Stichting Baasis”. Daarmee 
werd het openbaar onderwijs zelfstandig en waren de wet-
houders verlost van hun “dubbele pet”. Immers ze moes-
ten naast het besturen van het openbaar onderwijs ook 
zorg dragen voor alle onderwijs in de gemeente, dus voor 
voldoende onderwijs in goede gebouwen. Bovendien 
kreeg de samenwerking tussen Haren en Tynaarlo op het 
terrein van onderwijs duidelijk vorm en inhoud. 

 

Wat er veranderde in de laatste jaren 

De eerste jaren van de stichting Baasis gaan voorspoedig. 
De kwaliteit van de scholen is voldoende tot goed. Echter 
de economische situatie verandert. En het aantal leer-
lingen begint terug te lopen. Bovendien gaat de prestatie-
druk een enorme rol spelen, meestal ook gevoed door een 
andere benadering van de scholen door inspectie. Scholen 
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staan enorm onder druk. Ouders dragen steeds meer taken 
over aan de school en verwachten, terecht of niet, ook dat 
de school steeds meer opvoedingstaken overneemt.  

Het stichtingsbestuur vindt dat er te weinig en niet snel ge-
noeg door de directeur en zijn adjunct wordt gewerkt aan 
het verhogen van de kwaliteit aan sommige scholen. Er 
wordt een interim manager benoemd en de directie wordt 
op een zijspoor gezet. Al snel worden in allerlei vormen sa-
neringen aangekondigd. Het stichtingsbestuur vertrekt sa-
men met de interim manager en een nieuwe Raad van Toe-
zicht wordt benoemd en ook een nieuwe directeur/
bestuurder. 

De nieuwe directeur van stichting Baasis krijgt als opdracht 
mee door sanering de organisatie weer gezond te krijgen. 
Dat betekent bezuinigingen en de nodige ontslagen. Daar-
naast wordt veel nadruk gelegd op kwaliteitsverbetering. 
Een en ander is vaak met elkaar in tegenstrijd. Een oud 
inspecteur wordt langs de scholen gestuurd om beoordelin-
gen van leerkrachten te maken. De druk op directies en 
leerkrachten wordt soms hoog opgedreven. Het ziektever-
zuim wordt dan ook hoger. Het plezier in het vak gaat ach-
teruit. 

 

Nieuwe opheffingsnormen ……..? 

Tegelijk met deze ontwikkelingen verschijnen in de pers 
allerlei berichten vanuit de inspectie dat er naar verhouding  
meer kleine scholen onvoldoende presteren dan grote 
scholen. Daarbij mag je gelijk de vraag stellen wat erger is 
een slecht presterende grote school van 400 leerlingen of 
twee kleine scholen met 50 leerlingen. Dit terzijde. Ook laat 
de nieuwe directeur al heel snel een houtskoolschets (nota) 
verspreiden waarin wordt gezegd dat de stichting van plan 
is scholen onder 60 leerlingen te sluiten. Als dan ook nog 
eens de onderwijsraad (adviseert de minister) een ophef-
fingsnorm van 100 leerlingen noemt zijn de rapen gaar. On-
dertussen gaan de bezuinigingen ook aan de o.b.s. de  
Rieshoek gewoon verder en wordt er zelfs halverwege het 
schooljaar ontslag aan de leerkracht van groep 1, 2 en 3 
aangezegd. Een maatregel die veel weerstand bij de ou-
ders veroorzaakt en begrijpelijk, het is onderwijskundig een 
zeer slechte maatregel. 

Een en ander wijst niet op zorgzaam besturen en lijkt weer 
een stapje op weg naar sanering. Het gevolg is dat ouders 
in onze consumptieve maatschappij niet meer kiezen voor 
de dorpsschool, maar hun heil ergens anders zoeken. Het 
lijkt er op dat de directeur / bestuurder van de stichting nu al 
kiest voor een “sterfhuisconstructie”en geen handreiking 
doet voor een goed oplossing. 

 

Is er dan geen uitweg……..? 

Ons Harens bestuur heeft nog weinig of niets van zich laten 
horen omtrent de problematiek van de kleine scholen. Kom 
op wethouder, ontwikkel beleid t.a.v. de leefbaarheid in de 
kleine kernen en laat daar de scholen deel van uit maken. 
Verschuil je niet achter het stichtingsbestuur van het open-
baar onderwijs en dit geldt evenzeer voor de wethouder van 
Tynaarlo. In verschillende Noord Groningse gemeenten is 
nu al duidelijk aangegeven welke scholen wel en welke 
geen bestaansrecht houden.  

Inmiddels hebben beide scholen in ons buurdorp Glimmen 
de fusie van de christelijke en de openbare school bijna 
rond onder het motto ”Eén school of geen school”. Een 
prima ontwikkeling waar ook de o.b.s. de Rieshoek bij zou 
kunnen aansluiten. Dat heeft bovendien het voordeel dat 
deelnemende scholen de eerste jaren na de fusie hun 
formatie kunnen behouden. Daarna zou het aanbod van 
leerlingen wel eens veel groter zijn dan nu. Hou de dikke 
buiken en de buggy’s maar in de gaten. 

Kortom blijf met elkaar zoeken naar mogelijkheden om de 
goed presterende school in het mooie gebouw aan de 
Zuidlaarderweg, dat dit jaar 105 jaar bestaat, behouden. 
Een stevig gebouw waarvan mijn kleindochter zei toen ik 
haar vertelde dat de school er al zo lang stond ”Dan heeft 
Bob de Bouwer dat goed gedaan”. 

 

Ouders van met name jonge kinderen blijf samen met di-
rectie en team van de o.b.s. de Rieshoek naar de moge-
lijkheden zoeken om ook voor de toekomst het onderwijs 
in Noordlaren veilig te stellen. De inwoners van Noordla-
ren zullen jullie steunen. 
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EVEN UITRUSTEN 

Door familie Kroeze 

 

Bij Camping Noordlaren is een sinds kort een Rustpunt. 
Missie van Rustpunt is: het aanbrengen van laagdrem-
pelige voorzieningen op bestaande erven, in buitenge-
bieden waar geen voorzieningen aanwezig zijn, vallend 

binnen de bestaande regelgeving. 

 
Gelegen aan een fiets- of wandelroute, treffen passerende 
fietsers of wandelaars een vaak onverwachte en mooi gele-
gen plek aan waar gepauzeerd kan worden en men een kop 
koffie, thee of beker limonade kan nuttigen met iets lekkers 
erbij; dit tegen een vrijwillige bijdrage.  

Rustpunten zijn meestal ingericht bij bebouwing (een boer-
derij ) en bieden de recreanten een plek om even op adem te 
komen. Ook kan van het toilet gebruik gemaakt worden en 
kunt u eventueel uw elektrische fiets opladen.  

 

BEDANKT! 

Bedankt voor de belangstelling en voor de bloemen en tele-
foontjes, tijdens ons verblijf in de Dilgt. Ondanks de moeilijke 
tijd heeft ons dit heel goed gedaan. 

Jan en Gine Docter. 

 

 

NOORDMANNEN IN NOORDLAREN 

Door Elsa Veldman 

 

Alex Vissering en Okkie Smit zijn op zondagochtend de 

mannen van RTV Noord oftewel "Noordmannen". Een 

radioprogramma waarbij Groningen ontwaakt in de 

streektaal dat vanaf locatie wordt uitgezonden. 

Zondag 3 februari was deze locatie Lageweg 25 te Noordla-

ren. Jan-Geert was gevraagd om deze keer gastheer te zijn 

en daarbij werd hij gevraagd om twee andere gasten aan 

tafel te vragen, die een grote rol in zijn leven spelen. 

Zo kwam het dat ook Lars Ruröde en Albert-jan Veldman 

aanschoven. 

De technicus en de presentatoren meldden zich al om 7.15, 

de anderen kwamen rond 9.00 uur. 

Zoals mensen gezellig koffie drinken aan de keukentafel met 

daarbij – soms- een goed gesprek, zo verliep ook dit samen-

zijn. Diverse onderwerpen passeerden de revue: Het nut (of 

niet) van waterschappen, IJsvereniging de Hondsrug en de 

euforie van de eerste marathon, het verhaal van Lars en het 

ongeluk dat hem overkwam, het verschil tussen Blonde’Aqui-

taines en Schotse Hooglanders en andere, minder belangrij-

ke thema’s zoals de zelfgemaakte appeltaart. 

Zeer genoeglijk en onderhoudend hielden de 2 Noordman-

nen een ieder aan de praat, afgewisseld met mooie muziek, 

soms een favoriet nummer van Jan-Geert en een mooi ver-

haal van Kees Visscher uit de oude doos. 

Dat laatste was een idee van Jan-Geert; hij koestert goede 

herinneringen aan de momenten dat de stem van Kees Vis-

scher thuis in de keuken klonk en het leek hem leuk zo’n ver-

haal weer eens terug te horen. 

Okkie en Alex waren hierover zó enthousiast, dat besloten 

werd om wekelijks rond de klok van 9.45 uur een verhaal in 

het Gronings te laten horen! 

Hoewel van 8.00 tot 11.00 uur een lange tijd lijkt, vlogen de 

drie uren voorbij en nam iedereen weer afscheid van elkaar. 

Het was een gezellig ongedwongen samenzijn en hopelijk 

interessant genoeg voor de luisteraars. Voor de echte lief-

hebbers is de uitzending nog te beluisteren: Een CD hiervan 

is in ons bezit! 
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6. Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Zowel mw. Bronkhorst als mw. Ferwerda zitten  nu 2 jaar en 
stellen hun positie verkiesbaar. 

Nieuwe kas commissie (Mw. Bazuin en mw. Moes) worden 
gekozen middels loting. 

 

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden Dorpsbelangen 

Nieuwe bestuursleden worden gekozen. Daarmee bestaat 
het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Noordlaren uit 
de volgende leden: 

Martinus Tuik (voorzitter en nu herkozen), Rinne Klaas Boel-
kens (penningmeester, nieuw), Inge Hordijk (nieuw), Wim 
van Hulst (zittend), Janet Fonk (secretaris, nieuw) 

 

Martinus bedankt de aftredende bestuursleden Peter Ber-
tram en Maartje Peters voor inzet in de afgelopen jaren mid-
dels woord van dank en bloemen. 

Er volgt een voorstelronde van de nieuwe bestuursleden 
aan de aanwezigen. 

 

8. Verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordla-

ren  

Dorpskrant 

Marc  Bansema: Komend jaar treden 2 redactieleden af. De 
dorpskrant is op zoek naar vervanging. Belangrijk dat er 
aanvulling komt van dorpsbewoners die het leuk vinden iets 
te schrijven, bv vaste rubriek willen vullen of losse stukjes 
of… 

 

SBS 

Ditmar Toxopeus: SBS is in afwachting van het plaatsen van 
de zendmast, er zijn voorbereidende acties gesignaleerd.  

Met hulp van de sociale werkplaats is onderhoud van de  het 
groen op de locatie  gerealiseerd. 

Inkomsten vanuit de sponsorborden verloopt goed, er is een 
schutting rond het terras is gerealiseerd. SBS is zeer tevre-
den over het resultaat. 

Verhuur van de skeelerbaan is helaas ingezakt. Het is goed 
merkbaar dat clubs en verenigingen weinig geld te besteden 
hebben. 

Verhuur van het gebouwtje vindt incidenteel plaats voor een 
feestje. 

 

IJsvereniging 

Dhr. Veldman: 2011 heeft geen goede winter gebracht, 2012 
heeft dit gecorrigeerd  met en een toertocht en een mara-
thon. 

Dhr. Veldman gebruik dit moment om alle mensen en dien-
sten  te bedanken die dit tot succes hebben gemaakt (zoals 
gemeenten, vrijwilligers enz.) 

 

 

NOTULEN JAARVERGADERING VERENIGING 

DORPSBELANGEN NOORDLAREN 

Datum 3 april 2012 in dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren om 20.00 uur. 

 

Aanwezig: Leden conform presentielijst, Bestuur Vereniging 
Dorpsbelangen Noordlaren. 

Afwezig: Wim Verhulst. 

 

1. Opening 

Martinus opent de vergadering door de aanwezigen welkom 
te heten  en benoemd verheugt te zijn over het aantal aanwe-
zigen. 

  

2.  Notulen van de jaarvergadering van 19 april 2011 

Pag. 1 Jaarverslag Penningmeester:  

Hier wordt genoemd dat zowel de „Hoeksteen“ als vereniging 
Dorpsbelangen Noordlaren een  lidmaatschap betalen van 
vereniging Groninger dorpen. Dit is uitgezocht: Reden van 
dubbele lidmaatschap is de aansprakelijkheid verzekering.  

 

Pag. 3 Rondvraag: 

Verzoek om een digitaal bord  (welke het aantal kilometers 
aangeeft dat gereden wordt door verkeer) te plaatsen bij de 
school is mee genomen in B&W overleg 2011. Jan Douwes 
van de gemeente geeft aan dat een dergelijk bord te duur is. 

 

Boom bij het haventje: is mee genomen in B&W overleg en 
wordt verplaatst naar het pleintje in de Kerkstraat. 

 

3. Jaarverslag secretaris 

Martinus leest deze voor aangezien er geen exemplaren in 
de zaal aanwezig zijn. Aanwezigen laten weten dat er grote 
waardering is voor de wijze waarop Wolter Klok de web side 
heeft vorm gegeven. Ziet er erg mooi en informatief uit ! com-
plimenten voor Wolter Klok!  Notulen worden vast gesteld. 

 

4. Jaarverslag penningmeester 

Conclusie is dat  het een gezonde vereniging is. 

Vraag: Waar zijn de ansichtkaarten te koop? Afgesproken  
wordt dat dit  middels de dorpskrant en de website bekent 
gemaakt zal worden.  

 

5. Verslag kascommissie ( mw. Bronkhorst en mw. Fer-

werda) 

Mw. Bronkhorst geeft aan dat de boekhouding er weer  keurig 
uit zag. De kas commissie adviseert decharge te verlenen 
aan de penningmeester. 
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Vrouwen van Nu 

Mw. Moes: afgelopen jaar zijn er 8 bijeenkomsten geweest, er 
is een programma groep naast het bestuur. 

 

Kaartclub 

Martinus Tuik.: Belangstelling neemt af. Sjoelen is gestopt 
i.v.m. te kort aan deelnemers. 

 

Stichting festiviteiten 

Willem Bazuin heeft middels een mail laten weten dat de 
paasvuur, bloemenactie hebben plaats gevonden.  

Kascommissie (Ditmar Toxopeus) laat weten dat stichting fes-
tiviteiten zijn zaakjes goed voor elkaar heeft advies: decharge 
verlenen aan de penningmeester. 

Nieuwe kascommissie: Martinus Tuik. 

 

Vereniging Boermarke Noordlaren 

Dhr. Veldman vertelt dat er 2 ligplaatsen in de haven vrijko-
men dat betekent dat er 2 wachtenden van de wachtlijst bena-
derd kunnen worden. Er is een vlonder aangelegd, 2e volgt. 

 

Mevanola 

Mw. Wieland: Dit is geen stichting of vereniging gewoon een 
groepje vrouwen uit Noordlaren die de koppen bij elkaar heb-
ben gestoken;  vrouwen die op spontane basis activiteiten met 
vrouwen uit Noordlaren organiseren. 

2010  hebben er 4 activiteiten plaats gevonden. 

2011 was er minder belangstelling. 

Mw. Bronkhorst vraagt waar de informatie te vinden is over 
voorgestelde activiteiten?  

Mw. Wieland:  Nu nog via de maillijst. Tips vanuit de aanwezi-
gen: te denken aan de dorpskrant, website. Aanwezige 
Mevanola dames nemen de tips mee en nodigen vrouwen uit 
te komen met ideeën voor activiteiten. 

 

9. Rondvraag 

Wat is de stand van zaken m.b.t. de Kerkstraat?  Dhr. Louwes 
(gemeentewerken Haren) zegt dat volgens planning eind April 
er gestart gaat worden.   

Mark Bansema: Klopt het dat bewoners van de Kerkstraat 
voor aanvang contact hebben met  uitvoerend bedrijf om de 
individuele situatie te bespreken?  Dhr. Louwes verwacht dat 
dit eind april zal plaats vinden. 

 

Mw. Bronkhorst: 

Ter hoogte van het café zit een gat het wegdek. Deze is ont-
staan door boring welke weer dichtgemaakt is. Er is weer een 
gat ontstaan. Dhr. Louwes registreert dit opdat er actie onder-
nomen kan worden. 

 

Dhr. Veldman: In de krant wordt geschreven dat Haren op-
gaat in de gemeente Groningen. Klopt dit? 

Atze Keuning (gemeente Haren): Er wordt gekeken naar mo-
gelijkheden omdat wat op de gemeente afkomt (wmo enz.) 
financieel goed op te vangen.  

Hierbij valt te denken aan  het aangaan van intensieve sa-
menwerking op een aantal gebieden met andere gemeenten,  
waardoor de kosten dalen.  

Voorbeeld is de vuilnisophaaldienst. Uitgangspunt is dat Ha-
ren op zichzelf staande gemeente blijft tenzij provincie anders 
eist.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering 
om 21 uur. 

 

PAUZE 

 

Na de pauze laat Jacob de Bruin van Natuurmonumenten de 
aanwezigen een presentatie zien over het Noordlaarderbos.  

We bedanken Jacob de Bruin voor deze boeiende en leerza-
me presentatie.  
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JAARVERSLAG APRIL 2012- APRIL 2013 

VERENIGING DORPSBELANGEN NOORDLAREN 

 

Bestuursleden sinds jaarvergadering 3 april 2012 

Voorzitter:   Martinus Tuik 

Penningmeester: Rinne Klaas Boelkens 

Secretaris:  Janet Vonk 

Alg. Bestuurslid: Inge Hordijk 

Alg. Bestuurslid: Wim van Hulst (tevens vice voorzitter) 

 

Activiteiten 

- Bestuursvergaderingen 

Negen vergaderingen hebben plaatsgevonden. 

- Overleg rioleringswerkzaamheden/ herinrichting/ verlich-
tingsplan:  

Ambtenaren van de gemeente en mensen van de Grontmij 
zijn aangeschoven bij bestuursvergaderingen. 

- Overleg Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan: 

Ambtenaar van de gemeente heeft schetsen voor aanpak 
kruisingen Vogelzangsteeg-Zuidlaarderweg en Vogelzang-
steeg-Lageweg besproken. 

- Bijeenkomst Groninger Dorpen: 

Informatieavond rond speelplaatsen, internet in de provincie 
Groningen en de nieuwe horecawet is bijgewoond. 

- Overleg speelplaatsenbeleid; 

Wethouder en ambtenaar hebben met ons naar gemeentelijke 
speeltoestellen in Noordlaren gekeken en over de inspraak 
van de burgers bij het nieuwe speelplaatsenbeleid gesproken. 

- Inloopavond kadernotitie ombuigingen: 

Inloopavond hebben we bijgewoond. Wethouders luisterden 
in de Hoeksteen naar de ideeën van de burgers over mogelij-
ke maatregelen om de gemeentelijke kosten te verlagen. 

- Overleg redactie Dorpskrant: 

De redactie van de Dorpskrant schuift één keer per jaar aan 
bij een bestuursvergadering. 

- Vrijwilligersavond dorpskrant en website: 

Alle leden van dorpsbelangen hebben dit jaar weer de dorps-
krant thuis ontvangen. Dank aan alle bezorgers! Als waarde-
ring voor hun inzet zijn de bezorgers/vrijwilligers ook dit jaar 
uitgenodigd voor een hapje en een drankje bij een van onze 
lokale horeca gelegenheden. 

- Nieuwjaarsreceptie: 

Nieuwjaarreceptie Haren is niet door het bestuur bezocht. 

Nieuwjaarsbijeenkomst Noordlaren wel. Dorpsbelangen blijft 
dit evenement financieel ondersteunen. 

 

 

- B&W gemeente Haren: 

Burgemeester en wethouders kwamen in januari 2013 op 
bezoek. We hebben alle onderstaande onderwerpen ook met 
hen besproken. 

 

Specifieke onderwerpen 

- Herinrichting haventje 

Er is een TOP (Toeristisch Overstappunt) ontworpen door de 
VVV en de Gemeente Haren ter promotie van Noordlaren. 
De piramide, als herkenningspunt voor toeristen, is inmiddels 
geplaatst. De parkeerplaatsen erom heen zijn klaar. Er wordt 
gewerkt aan de tekst over het dorp en het omliggende ge-
bied, die op het informatiepaneel moet komen. De concept 
tekst is door de Grontmij met ons besproken en wij hebben 
een paar suggesties gedaan. 

De locatie van de nieuwe aanlegsteiger was op het moment 
van onze bespreking met B&W nog onduidelijk. De Gemeen-
te heeft een andere voorkeur dan Boermarke. Voor de ge-
meente is het belangrijk wat voor de toekomstige gebruikers 
(denk aan kanoërs) de meest gewenste plek is.  

Op 31 januari hebben de gemeente en Boermarke hierover 
gesproken.  

We hebben melding gemaakt dat twee bankjes zijn verwij-
derd, waarvan één de ‘koningin Juliana inscriptie’ bevatte. Er 
komen twee nieuwe bankjes. Of de inscriptie terugkomt, is 
onduidelijk. 

 

- Wonen in Noordlaren 

Leefbaarheid versus Beschermd Dorpsgezicht/ Nieuwbouw 
op slot versus krimp. 

Wij hebben met B&W uitvoerig gesproken over krimp en de 
toekomst van ons dorp. 

De vraag was of uitbreiding van het dorp met starterswonin-
gen en sociale woningbouw de leefbaarheid in het dorp ver-
groot. B&W zijn ervan overtuigd dat een toename van huizen 
in een klein dorp als Noordlaren niet leidt tot vergroting van 
het voorzieningenniveau. Met een aantal nieuwe huizen vul 
je op lange termijn geen school en open je geen winkels. Uit-
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breiding van het aantal huizen kan hooguit voorzien in de 
vraag van jonge Noordlaarders om in hun geboorteplaats te 
blijven wonen. B&W is geïnteresseerd in een concrete lijst 
van mensen, die graag in Noordlaren willen gaan wonen, 
maar waar geen huis voor beschikbaar is. Als er een speci-
fieke woningvraag blijkt te zijn, kunnen we zoeken naar in-
vesteerders. In Onnen is een vergevorderd plan om star-
terswoningen te bouwen gestrand door te weinig aanmel-
dingen. Ook blijkt het verbouwen van boerderijen tot appar-
tementen niet betaalbaar voor woningcorporaties.  

Vandaar dat de gemeente zonder concrete aanvraag de 
bestaande situatie conserveert. 

 

- De school 

Het aantal leerlingen op De Rieshoek is ook dit schooljaar 
gedaald. Volgens de prognose schommelt het aantal leer-
lingen de komende jaren rond de 45 leerlingen. 

Stichting Baasis en de gemeente spreken op dit moment 
over het voortbestaan van de Rieshoek. 

Dorpsbelangen heeft de samenbindende werking van de 
school op het dorp bij B&W benadrukt. Ook voor de aan-
trekkelijkheid van het dorp voor jonge gezinnen is de school 
belangrijk. B&W beamen dit. Uiteindelijk bepalen de ge-
meente en Stichting Baasis of en hoe ze de kwaliteit en fi-
nanciering van de school op peil kunnen houden. Dorpsbe-
langen volgt de ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het dorpshuis 

Eén van de vele mogelijke maatregelen voor bezuiniging 
van de gemeente is het sluiten van de dorpshuizen. Op de 
inloopavond met de wethouders is vanuit Noordlaren duide-
lijk gemaakt dat de inwoners niet wensen dat deze optie 
uitgevoerd wordt. Uit de stukken van de raadvergadering 
maken we op dat de wethouders onze visie overnemen dat 
je dusdanig moet bezuinigen dat je in betere tijden de bezui-
nigingen weer ongedaan kunt maken. Het sluiten van    
dorpshuizen is onomkeerbaar. Het lijkt ons dus niet reëel 
dat de subsidie van de Hoeksteen verdwijnt. Daarnaast 
loopt het pachtcontract tussen gemeente en kerk nog acht 
jaar. 

 

 

 - Herinrichting kruising Vogelzangsteeg-Zuidlaarderweg en 
Vogelzangsteeg-Lageweg 

Overleg over ontwerp en inspraaktraject met bewoners is 
afgerond. Er is in november een informatieavond gehouden 
met de bewoners van de Vogelzangsteeg e.o. Een verslag 
hiervan, inclusief begeleidende brief is daarna verzonden aan 
de bewoners. Een afschrift hiervan is ook verstuurd naar 
Dorpsbelangen. 

B&W denken (n.a.v. dit traject en het verlichtingsplan) na 
over een manier waarop ze in de toekomst betrokken burgers 
zoveel mogelijk dezelfde informatie geven bij inspraakmo-
menten. 

 

- Lageweg binnen bebouwde kom 

Op dit moment is het verder inrichten van de Lageweg als 
30km zone niet opgenomen in het vijf-jaren-beleid. De Ge-
meente gaat binnenkort bezig met een nieuwe prioriteitenlijst 
voor zowel verkeer als onderhoud. Mogelijk dat dit gedeelte 
Lageweg daar enige prioriteit krijgt. 

 

- Herinrichting dorpskern (sanering riooloverstort). 

De herinrichting is voor 90% afgerond. In 2013 komen alleen 
nog slijtlagen op het nieuwe asfalt en krijgen we in het voor-
jaar nieuwe verlichting. 

 

- Speelvoorziening Noordlaren 

Vanuit het ombuigingsvraagstuk vermindert de gemeente het 
aantal speelplaatsen in de gemeente. In Noordlaren blijft één 
gemeentespeelplaats over. Op dit moment vallen het klimrek 
voor de school en de speeltuin bij het Hovenpad onder het 
beheer van de gemeente. De betrokken wethouder zou 
graag het klimrek blijven onderhouden, zodat alle speelvoor-
zieningen in Noordlaren geconcentreerd zijn. Dorpsbelangen 
heeft voorkeur voor het Hovenpad, gezien de veilige bereik-
baarheid, de grasondergrond en het grotere aantal toestellen. 
Dorpsbelangen heeft voorgesteld de ouders te laten kiezen 
en heeft een enquête verspreid onder de ouders uit Noordla-
ren via de Rieshoek en Vila Kakelbont. 5 april sluit de enquê-
te. B&W gaan in principe akkoord met het voorstel van de 
ouders. 
 

DATA OUD PAPIER 

 

19 + 20 april 

28 + 29 juni 
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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 

http://www.campingnoordlaren.nl
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RECEPT MET CLARESSE 

Door Hanneke Videler 

 

Claresse is de naam van een hybride meerval, het is geen 
vissoort maar een merknaam, geregistreerd door Anova 
Seafood. De vis is een kruising tussen twee soorten meerval 
die allebei oorspronkelijk uit Afrika komen. De kuit van de ene 
soort, Heterobranchus longifilis, wordt afgestreken en ver-
mengd met de hom van de andere, Clarias gariepinus. Het 
nageslacht is niet vruchtbaar, kan zich dus niet spontaan 
voorplanten. De vis wordt vooral gekweekt om zijn praktisch 
graatloze, blanke, vlees. Dat schijnt de klant lekkerder te vin-
den dan het iets rodere vlees van de zuivere soort Clarias die 
al een poosje als ‘echte meerval’ gekweekt wordt in onze 
contreien. In de pan wordt dát vlees namelijk grijsbruin. 

Op het ogenblik zijn er drie Claresse-kwekers. Zij voeren veel 
van hun waar uit naar Duitsland en andere landen waar 
graag zoetwatervis gegeten wordt. De vis wordt gekweekt in 
grote stallen. Na het larvenstadium worden de dieren hor-
moonvrij vetgemest in grote bakken, waarin zo’n 1500 vissen 
rondzwemmen. Ze hebben maar weinig water nodig. Dat kan 
omdat meervalsoorten de mogelijkheid hebben zowel via de 
kieuwen als de huid zuurstof op te nemen in het water én bo-
ven water rechtstreeks uit de lucht. Het water wordt op een 
constante temperatuur van 27 ºC gehouden en na reiniging 
steeds hergebruikt. 

De Claresses (dat klinkt als een katholieke nonnenorde) zijn 
in hun stallen volkomen afgescheiden van de buitenwereld, 
worden automatisch gevoerd, komen zo niet in contact met 
ziekteverwekkers en hebben daardoor weinig of geen ge-
neesmiddelen nodig. 

Je ziet Claresse alleen maar als filet in de schappen. De con-
sument wil domweg niet meer weten hoe zijn filetje er vroeger 
in levende lijve uit zag. Het vlees is stevig, niet echt wit, rauw 
is het tegen het roze aan en gaar is het wat grijzig. Het is wel 
heel neutraal van smaak en met een stevige beet, vergelijk-
baar met andere meervalachtigen zoals pangasius. Daardoor 
kun je er alle mogelijke recepten op loslaten: kort stoven in 
kant en klaar verkrijgbare Thaise curry, Indonesische boem-
boe of een andere kruidenpasta. Gerookt is het vlees stevig, 
niet vet en heel smakelijk. 

Ik maakte verse Claresse met pomerans, de bittere sinaasap-
pel uit Sevilla. Daar waren we rond Kerstmis. Overal in de 
stad, in tuinen, parken, patio’s, gewoon langs de straat, hin-
gen de bomen vol sinaasappels, die bittere waar de Engelsen 
hun marmelade van maken. We hebben er een paar geplukt 
om dat thuis ook te doen. Op de terugweg zijn we bij een Cla-
resse kwekerij wezen kijken en daar kregen we een paar fi-
lets mee, zo is dit recept ontstaan. Probeer maar eens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claresse met pomerans 

 

4 Claressefilets van 200g 

1 pomerans (of ½ sinaasappel en ½ citroen) met schil en al 
in schijven 

zaadjes van 4 kardemompeulen 

250 ml witte wijn, droog 

zout en peper naar smaak 

snufje cayennepeper  

25 g boter 

125 ml slagroom 

 

Leg de filets in een ruime pan, verdeel er de pomerans-
schijven en kardemomzaadjes over. Schenk hier de wijn bij 
en breng het geheel langzaam tegen de kook aan. Haal na 
ongeveer 15 minuten het fruit van de vis en bewaar het. 

Schenk het kookvocht in een ander pannetje (houd de vis 
warm) en voeg er zout, peper en cayennepeper plus de 
boter aan toe. Laat dit inkoken tot zeker de helft. 

Roer er vlak voor het opdienen de slagroom door en laat 
deze heel even mee verwarmen, voorzichtig het mag niet 
schiften. Giet de saus over de vis en versier die met de 
mooiste pomeransschijven. 

Spinazie smaakt hier heel goed bij. 

 

Eet smakelijk! 
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DIENSTEN ROND PASEN 

Door H.W.Peereboom, scriba Protestantse gemeente Noordlaren Glim-
men 

 

U wordt uitgenodigd voor de volgende diensten rond 

Pasen in de kerken van Glimmen en Noordlaren. 

Op donderdag 28 maart wordt om 19.30 uur  een dienst 
van Schrift en Tafel gehouden in de Trefpuntkerk in Glim-
men.  D.m.v. lezingen en bijpassende liederen van o.a. 
Huub Oosterhuis, Henk Jongerius en Herman Verbeek 
wordt het laatste avondmaal herdacht. Met medewerking 
van Ds. A.Hekman en de cantorij van Noordlaren/
Glimmen o.l.v. Chris van Bruggen 

Op vrijdag 29 maart wordt eveneens om 19.30 uur een 
dienst gehouden in de Trefpuntkerk in Glimmen. Een 
dienst met een ingetogen karakter rond de zgn. kruiswoor-
den. In deze dienst wordt het licht van de Paaskaars ge-
doofd. 

De kruiswoorden en een collage van teksten en liederen 
van Huub Oosterhuis, Henk Jongerius, Marijke de Bruijne, 
Taizé monden uit naar een gedachtenis bij het kruis. Ie-
dereen wordt uitgenodigd bloemen te leggen aan de voet 
van het kruis. Door middel van dit gebaar willen wij ook 
hen eren die de weg van de Mensenzoon gingen, die de 
nieuwe aarde dichterbij brachten maar zelf verdwenen 
zijn. 

U kunt daartoe -als u wilt- zelf bloemen meenemen. 

Aan deze dienst werkt mee Ds. A.Hekman. Pianist is Chris 
van Bruggen. 

Op zaterdag 30 maart is er een paasnachtdienst in de 
Bartholomeuskerk in Noordlaren. Deze dienst begint om 
21.00 uur. 

In deze dienst lezen we de verhalen van de schepping, 
bevrijding en herschepping. We luisteren naar het opstan-
dingsverhaal en we gedenken de doop waardoor we met 
de Opgestane zijn verbonden. 

Het Nieuwe Licht zal in deze dienst worden binnenge-
bracht. We zingen liederen van Tom Naastepad, Ooster-
huis, Marijke de Bruijne, Sölle, Postema , van Loenen 

Aan deze dienst werkt mee Ds. A.Hekman en de cantorij 
van Noordlaren/Glimmen o.l.v. Chris van Bruggen. 

 

Op zondag 31 maart zal de paasmorgendienst worden 
gehouden in de Trefpuntkerk in Glimmen. In deze feestelij-
ke morgendienst hoopt voor te gaan Ds. A. Hekman. De 
organist is Rene Glade. 

Deze dienst begint om 10.00 uur. 

 

 

KERKENROOSTER APRIL 

 

7 Trefpunt  Ds Hekman 

14 Bartolomeus  Ds R. Fortuin 

21 Trefpunt  Ds R. Fortuin Cantorij 

28 Trefpunt  Ds Tiggelaar 
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KORT VERSLAG VAN DE UITVOERINGEN VAN  

TONEELVERENIGING DE DEURZETTERS,   

NOORDLAREN 

Door Marc Bansema 

 

Zaterdag 2 en 9 maart j.l. gaven De Deurzetters weer 
hun jaarlijkse toneeluitvoeringen. Zij speelden een 
komedie in 3 bedrijven genaamd; Familie Bruinsma in 
de bocht / Wie van de drie, geschreven door Carl Slot-

boom. 

Het ‘probleemgezin’ Bruinsma zoekt onderdak in een luxe 
hotel omdat de woningbouwvereniging een ‘grondige re-
novatie’ uitvoert  aan hun huis. (Vervangen van een inge-
trapte schuurdeur).  Al gauw speelt de familie zich in de 
kijker van de andere hotelgasten en personeel. Met de  
keuze voor een chique tafeldame voor de bedrogen werk-
nemer van de minister van cultuur als leidraad; Overspel, 
intriges en verwarring zowel oorzaak als gevolg. 

De Bruinsma’s verschenen al eerder ten tonele in dorps-
huis de Hoeksteen. Samen met een ‘bekakte’ familie be-
volkten ze toen 2 caravans op een camping op de Velu-
we.  Op dit moment 1 van de meest populaire komedies 
in het amateurtoneel. 

 

 

De Deurzetters vertolkten het stuk weer gedeeltelijk in het 
Gronings. Elk van beide avonden werd bezocht door zo’n 
100 man publiek, waaronder ook weer de meeste sponso-
ren. De spelers waren zeer tevreden met de opkomst en 
helemaal over het verloop van de uitvoeringen. Ondanks 
het (tijdelijk) uitvallen van vaste regisseur,  Jan Luis, door 
ziekte, mocht het resultaat er zeker zijn. Dat bleek ook dui-
delijk uit de reacties van het publiek. De schmink, zoals 
gebruikelijk weer verzorgd door Layla Koopal, was ook 
weer zeer geslaagd. 

Het toneel in de Hoeksteen kreeg in samenwerking met het 
stichtingsbestuur en enkele sponsoren, de afgelopen winter 
een (nodige) opknapbeurt.  De Deurzetters speelden hun 
21e jaarlijkse stuk dus in een fris decor. 

Ook volgend jaar is er weer een vrolijke toestand te ver-
wachten in Noordlaren. 
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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 Floris Mulder 

 

In de rubriek Gespot gaan we opzoek naar opmerkelijke, 
opvallende verschijningen / gebeurtenissen in Noordlaren. 
Met pen en papier in de aanslag gaat de reporter op pad. 
Voor tips mail de redactie: dorpskrant@noordlaren.eu. 

 

Wanneer je over de Weg naar de Kerkduinen loopt en 
de ‘oude’ stal van familie Hoenderken passeert staat 
daar met enige regelmaat een compressor te werken. 
Waarvoor dient deze compressor? Gezien de deadline 
op 17 maart van deze krant, had ik op zondagochtend 
17 maart geen tijd meer te verliezen en belde even bij 
Luuk Hoenderken aan om te vragen naar het verhaal 

achter deze compressor.  

 

 

Deze compressor zorgt ervoor dat er gemelkt kan worden. 
Tot 2 jaar terug stond de vorige compressor zijn werk te 
doen vanuit de stal. Toen deze het niet meer deed, is de 
huidige ervoor in de plaats gekomen. Aangezien deze 
zwaarder / sterker is en daarmee ook meer geluid produ-
ceerde is hij buiten de stal geplaatst. Hiervoor is er een af-
dak getimmerd zodat de hij geen last heeft van de regen 
(staat ie toch een beetje binnen).  

Luuk wist mij te vertellen dat deze compressor wel binnen-
kort zal gaan verdwijnen. Met de komst van de nieuwe stal 
komt er ook een nieuwe melkmachine. Door deze nieuwe 
melkmachine is deze compressor en oude melkmachine niet 
meer nodig. De huidige melkmachine kan 12 koeien per 
keer melken, de nieuwe kan per keer maar liefst 32 koeien 
melken, Dit levert een behoorlijke tijdbesparing op.  

De nieuwe stal is bijna klaar, de puntjes moeten nog op de 
wel bekende I gezet worden. Binnenkort komt de bestrating 
er weer in en dan duurt het niet lang meer dat de koeien 
voor het eerst naar buiten kunnen. 

Het is nog niet helemaal zeker, maar naar verwachting zal in 
het weekend van 19, 20 en 21 april de nieuwe koeienstal in 
gebruik worden genomen. Op zondag 21 april gaan de koei-
en weer voor het eerst naar buiten. Als verrassing mogen ze 
eerst door de nieuwe stal heen, want vanaf die zondag gaan 
ze niet meer terug naar de oude stal. De oude stal wordt 
opgekapt en daar komt het jong vee in. Luuk kon nog niet 
met 100% zekerheid aangeven of het die zondag de 21

e
 

definitief door zal gaan. Wanneer de datum definitief is, zal 
dat vermeld worden op de website: www.noordlaren.eu 

 

WAT IS “OLD GO”? 

Door: Janny Veldman 

Dat is de Harense Historische Kring “Old Go”, die zich 

verdiept in de geschiedenis van de gemeente Haren en 

die op een toegankelijke manier onder de aandacht wil 

brengen.  

Dit kunnen zaken uit het verre verleden zijn maar ook  ver-

halen van oudere inwoners  over bijzondere gebeurtenis-

sen in hun dorp of een persoonlijk verhaal. Hierbij hoort 

natuurlijk ook de geschiedenis van Noordlaren.  Daarbij is 

het dus belangrijk dat er ook Noordlaarders lid of donateur 

van deze kring zijn. Op dit moment zijn dat nog maar 2 le-

den. Informatie is te vinden op: www.oldgo.nl  en  wie geen 

computer heeft kan bij ondergetekende informatie krijgen. 

Op dit moment is men voor een expositie op zoek naar 

privéfoto,s  van het bezoek van Koningin Beatrix aan Ha-

ren  op Koninginnedag 1990, vooral van de wandeling door 

Haren. 

Tel: 050-4091398. 

http://www.noordlaren.eu
http://www.oldgo.nl
http://www.oldgo.nl/
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HET GRONINGER LANDSCHAP START MET  

EERSTE JEUGDBOSWACHTERS 

Door: Michel van Roon.  

 
 
HAREN- Stichting Het Groninger Landschap heeft als 
eerste natuurorganisatie in Nederland een 4-tal jeugd-
boswachters aangesteld. Jeugdboswachters zijn kin-
deren tussen de 12 en 18 jaar die de beheerders van Het 
Groninger Landschap helpen bij het beheer en behoud 
van natuurgebieden. Het gaat dan om zaken als monito-
ring, het houden van toezicht, controle van het waterpeil 
of hulp bij evenementen. De vier jeugdboswachters be-
ginnen in het Reitdiepgebied en in het Zuidlaardermeer-

gebied. 

Door het instellen van jeugdboswachters geeft Het Gronin-
ger Landschap jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en 
landschap de kans om hun interesse verder te ontwikkelen 
en kennis te maken met het vak van boswachter. Coördina-
tor Jeugdeducatie Michel van Roon: “We verwachten dat de 
jeugdboswachters heel waardevol worden in het huidige be-
heer. Ze wonen binnen of naast het natuurgebied waar ze 
jeugdboswachter zijn en nemen dan dus ook eerder ontwik-
kelingen waar dan onze beheerders. Ze zijn eigenlijk een set 
extra ogen en oren van de beheerders.  En we zoeken nog 
jeugdboswachters, dus geïnteresseerde jongeren tussen de 
12 en 18 jaar kunnen contact opnemen.” 

De jeugdboswachters krijgen dienstkleding van Het Gronin-
ger Landschap en ze tekenen een overeenkomst waarbij 
hun werkzaamheden worden omschreven. Jaarlijks komen 
de jeugdboswachters bij elkaar om ervaringen uit te wisse-
len.  

Voor meer informatie:  
Stichting Het Groninger Landschap 
Michel van Roon, coördinator jeugdeducatie 
telefoonnummer:  06-22809009 / 050-3135901  
e-mail: m.vanroon@groningerlandschap.nl    

EXPOSITIE IN DE HOEKSTEEN 

Door: Expositiecommissie Noordlaren 

 

Peter Paul Luiken  

Peter Paul Luiken (1986) woont sinds 1991 in de gemeente 
Haren. Naast zijn dagelijkse werk is hij freelance fotograaf. 
Het meeste waar hij foto’s van maakt zijn de dagelijkse din-
gen in en rond de gemeente Haren, maar hij doet ook free-
lance werk voor bedrijven maar ook voor particuliere repor-
tages zoals bruiloften enz. Fotograferen doet hij al van 
jongs af aan. Dat was ook de reden dat hij in 2006 gekozen 
heeft om een cursus te volgen op de fotoacademie te Gro-
ningen. Hier heeft hij de kneepjes van het vak geleerd. 

Ton de Vreede  

Ton de Vreede werkt met steen, glas en metaal.  Vooral de 
tegengestelde eigenschappen van het materiaal zijn  inte-
ressant. Steen kan vele kleuren hebben, en draagt vaak 
nog sporen van organisch materiaal. Het is massief en 
dicht, maar wel goed bewerkbaar. Glas daarentegen oogt 
luchtig, is transparant, en heeft bijna altijd dezelfde kleur. 
Dit industrieel product is echter moeilijker te bewerken. Me-
taal lijkt een stug materiaal, maar is door diverse ingrepen 
redelijk ‘kneedbaar’ te maken.  Met deze gevarieerde mate-
rialen wil hij tot contrastrijke beelden komen. Zoveel moge-
lijk wordt er gebruik gemaakt van het afvalmateriaal van 
glas-, steen- en metaalverwerkende bedrijven. 

De open expo's zijn op 10 maart en 14 april., van 14.00u tot 17.00u  

mailto:m.vanroon@groningerlandschap.nl
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GALERIE APPELBERGEN 

Door: Ida van der Woude 

 

Op 30 maart vindt bij Galerie Appèlbergen te Onnen de 
opening plaats van de expositie van schilderijen van 
Karel Buskes en Stijn Rietman, en bronzen beelden van 
Wiea Duintjer. 
  
De expositie wordt 30 maart geopend om 15 uur door     
Marianne Faber-Siermann, Kunst en Cultuur Drenthe. Alfred 
van Hall, dichter, schrijver en Dijkgraaf zal enkele gedichten 
voordragen. De expositie loopt tot en met 12 mei 2013. 

Karel Buskes 

Naast koeien, exposeert Buskes nu ook schilderijen waarbij 
het landschap zelf onderwerp is. Voor deze schilderijen is de 
inspiratie gevonden in de Appèlbergen. Het fraaie, natte na-
tuurgebied waar deze galerie zijn naam aan ontleend. In de 
tactiliteit van het schilderen zoekt Karel de zintuiglijke een-
voud van voelen, ruiken, horen en zien. De poëzie van het 
waarneembare. 

Stijn Rietman 

Stijn Rietman is een jonge, figuratieve schilder die een fasci-
natie heeft voor een verstilde en ingetogen wereld, waarin hij 
zijn onderwerpen weergeeft. Terugkerende thema's in zijn 
werk zijn verstilling, vervreemding, verlatenheid en soms 'de 
gewoonheid der dingen'. Stijn heeft les gehad van o.a. Mat-
thijs Röling en Pieter Pander.  

Wiea Duintjer 

Wiea Duintjer (beeldhouwer) laat in haar werken humor, in-
teractie, beweging en een mooi lijnenspel een grote rol spe-
len. Haar werk pakt de toeschouwer direct. De sculpturen 
laten prachtige vormen, spanning en levenslust zien. 

De galerie is geopend op zaterdag en zondag van 13 tot 17 
uur en op afspraak.   

 tel: +31655740700 
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PAASVUUR IN NOORDLAREN 

Door: Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

 

Hallo Noordlaarders! 

 

Wij, Stichting Festiviteiten Noordlaren, gaan traditiegetrouw weer een geweldig PAASVUUR organiseren. 

   

Maandag 2
e
 paasdag – 1 april  

 

Om ongeveer 19.30 uur zal het paasvuur aangestoken worden door groep acht van OBS De Rieshoek. 

 

Dit festijn kan alleen een succes worden als wij ons houden aan de wettelijke voorschriften en regels die 

ons zijn opgelegd door de gemeente.  

 

Wat allemaal naar de paasbult gebracht mag worden: 

– Snoeihout en takken  

– Onbehandeld hout  

 

En wat er dus absoluut niet gebracht mag worden: 

– Autobanden 

– Geverfd en/of geïmpregneerd hout 

– Planken, deuren, etc. waar spijkers inzitten 

– Stobben  

– Afgewerkte olie  

  

Het plan is als volgt: 

Onder streng toeziend oog van onze commissieleden kunt u uw goedgekeurde materialen komen brengen 

tegen betaling van: € 5,-- voor kleine kar per keer; € 10,-- voor tendemasser per keer en voor boerenkar   

€ 20,-- per keer, op 

 

Zaterdag 23 maart van 13.00 – 17.00 uur 

GOEDE VRIJDAG 29 maart van 14.00 uur – 18.00 uur  

Zaterdag 30 maart  13.00 uur – 17.00 uur 

 

Locatie: Weg naar de Kerkduinen, bij de molen naar achteren in Noordlaren. 

 

LET OP: ALLEEN OP DE AANGEGEVEN DAGEN + TIJDEN BRENGEN 

 

Contactpersonen Paasvuur: heer H. Eitens 06.4639.0557, Bert Harms 06.5377.1773. 
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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 of over 
@noordlaren zijn geplaatst. 

 

 

2 februari 2013 Martin Nuver, @112groningen 

Boom met vleermuizen omver in Noordlaren 

 

3 februari 2013 Noordlaren, @noordlaren 

Boom omgevallen op kruising Middenstraat 

 

19 februari 2013 Martin Nuver, @112groningen 

Brand in schuur caravanstalling, Noordlaren 

 

10 maart 2013 Lydia, @Lydiavo 

Heerlijk gegeten in Noordlaren ;-) 

 

10 maart 2013 Noordlaren, @noordlaren 

Uitvoering van Matthaüs-Passion in de Bartholomeuskerk 

 

11 maart 2013 Luuk te Velde, @luuktev 

Noordlaren, Veenoord of Haaksbergen. De strijd is losge-
barsten #marathonschaatsen 

 

12 maart 2013 Emile Jaensch, @emilejaensch 

-10°C in Oost-NL. Maken Noordlaren, Veenoord of 
Haaksbergen er ook sport van om laatste marathon op 
#natuurijs van seizoen te organiseren? 

 

13 maart 2013 Richard Olijve, @rieks69 

Waarom is nu zo stil in #Gramsbergen, #Veenoord, 
#Haaksbergen, #Noordlaren, had nu toch mooi gekund 
een marathon? 

 

15 maart 2013 CARLO, @CARLO_ 

Straks Rutger ophalen en dan naar Noordlaren voor NL 
doet. 

 

14 maart 2013 ROOS-dagen, @roosdagen 

Twitterbalk tijdens live verslag marathon Noordlaren. Ver-
slag van Erik Hogeboom. #rdsocialtv #Roosdagen 

 

 

FESTIVITEITEN  

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

 

BLOEMENACTIE  
17 MEI 

 
Aangezien dit jaar Moederdag in de voorjaarsvakantie valt 
en vele Noordlaarders dan op vakantie zijn, hebben wij de 
bloemenactie een week verschoven. De bestellijsten zul-

len op tijd bij een ieder in de bus gegooid worden. 
 
 
 

DORPSFEEST 2013 
21, 22 en 23 JUNI 

 

Ideeën en suggesties kunt u doorgeven aan Stichting Fes-
tiviteiten Noordlaren via s.jobing@planet.nl 

http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
https://twitter.com/search?q=%23natuurijs&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Gramsbergen&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Veenoord&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Haaksbergen&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Noordlaren&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23rdsocialtv&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Roosdagen&src=hash
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“Uit de lucht gegrepen” 

VOGELZANG (NATUURLIJK!) 

Door: Wim Woudman 

 

I   Zanglijst 

II  Lijsterzang 

III Mezen en Stamgastjes 

IV Twee steviger stamgasten 

V De eerste zomergasten van rond half maart! 

 

I   Een zanglijst maken 

Na de zonnewende mag ik volgens eigen voorschrift eerste 
vogelzang noteren. Dat doe ik nu ruim 25 jaar, per soort. 
Leuk om te doen. Je kunt klein beginnen, met de soorten 
die je kent. Op den duur ontstaat daardoor een sterker be-
sef van de processen die verbonden zijn met voorjaar, zo-
als oplopende temperaturen, toenemende daglengte, die 
mede de terugkeer van soorten uit overwinteringsgebieden 
bepalen. Nadeel is dat ik daardoor bijna per soort kan 
voorspellen wanneer die gaat verschijnen en dus het ver-
rassingselement onderuit haal. Zo verwacht ik de komende 
week de Tjiftjaf en de Zwarte Roodstaart. Daarover verder-
op. 

 

II   Lijsterzang 

Hebben jullie de Merel al horen zingen? En de Zanglijster? 
Beide soorten starten met hun territoriale zang op het mo-
ment  dat de dooi inzet na een vorstperiode.  In de stad 

zingen beide lijstersoorten altijd veel eerder dan in het bui-
tengebied. Waar dat precies aan ligt? De temperatuur en de 
beschutting spelen daar zeker een rol. Ook de grotere dicht-
heid aan individuen en dus de concurrentie om de beste 
plekken zijn van belang. Ik hoorde de eerste voorzichtige 
merelzang aan de Vogelzangsteeg, helemaal buitengebied 
dus, pas op 28 februari. In 1998, m’n vroegste merelzang 
ooit, was dat op 12 januari. De vorstinval van 10 maart zorg-
de trouwens meteen voor een behoorlijke dip in de zangacti-
viteit. 

 

III  Mezen en Stamgastjes 

De eerste soorten die je vanaf begin januari zou kunnen ho-
ren zingen zijn de mezen (Kool en Pimpel als bekendste), de 
Boomklever en de Boomkruiper. Beide laatste zijn kleine 
vogels die gebonden zijn aan bomen en verticaal stammen 
op-  en (klever!) ook afklauteren op inspectie naar versnape-
ringen, meest insecten.  

De kleverzang is vrij gemakkelijk te leren, alhoewel hij qua 
helderheid heel erg aan de Zanglijster kan doen denken. Dat 
levert wel eens verwarring op, maar alleen tussen die twee 
soorten. In de zang van de Boomklever zit weinig variatie. Hij 
herhaalt series monotone fluittonen, ongeveer 1 per halve 
seconde, ofwel een serie achter elkaar, in een triller. De 
Zanglijster is gevarieerder, ook erg uitbundig, zeker vrolijker 
dan de weemoedige Merel – en onderscheid zich door de 
herhaling, twee of drie keer, van de (nogal uiteenlopende) 
strofen die hij verzint.  

Een andere zeer opvallende jaarvogel – een soort die dus 
niet wegtrekt; er komen er wel bij, uit Scandinavië  -  is de 
Vink. Zijn liedje doet het meest denken aan het ouderwetse 
(?) knikkerspel met die drie aflopende latjes en het rinkelen-
de trappetje onderaan. Let maar eens op; overal te horen in 
dorp, park en bos. 

 

IV  Twee steviger Stamgasten 

In de loop van januari begon ook de Grote Bonte Specht her-
rie te maken. Die zingt niet, die roffelt. Hij ramt met z’n sna-
vel op welluidend materiaal, een dode vibrerende tak, een 
nestkast of zelfs wel een metalen voorwerp. Dat is zijn terri-
toriale signaal, zijn manier om concurrenten erop te wijzen 
dat de plek bezet is of tenminste geclaimd wordt. 

Dan de Groene Specht, dat is meteen een leuk verhaal. Net 
als de Geelgors komen er de laatste paar jaar meer individu-
en van deze prachtige spechtensoort voor zeker ook in onze 
boomrijke omgeving, maar wel voornamelijk in het buitenge-
bied. Heel soms, in de vroegte, zou je ‘m in de tuin kunnen 
aantreffen, vaak op de grond en dan pikkend en met z’n lan-
ge tong likkend in mierengangen. Mierenbroed en mieren 
vormen z’n voornaamste voedsel. Als-ie opvliegt, zie je een 
felgele rug, een verder geheel groene vogel ter grootte van 
een gaai, met een stevige snavel en  - met enig geluk te zien  
-  een rode pet. Eenmaal in een eikenkruin kan hij zich on-
danks z’n grootte enorm goed verstoppen. Vaker zul  je deze 
prachtige specht horen: een schaterende lach, voluit, in 
hoogte  aflopend. Duivels wordt die lach wel eens beschre-
ven. Op een kilometer afstand te horen. Niet echt een bosvo-
gel, meer een van open lanen en boomwallen met regelma-
tig oude bomen en graag ook dode exemplaren. 
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V  De eerste zomergasten van rond half maart! 

Ja, de Tjiftjaf natuurlijk, zo’n beetje het eerste teken van 
lente. Insecteneter, dus afwezig in de winter. Roept zo’n 
beetje de hele dag z’n eigen naam. Iedereen die dit leest 
hoort hem, van half maart tot in juli, maar het geluid is zo 
gewoon dat het je niet opvalt. Zo gauw hij er is, wordt het 
geluid opgenomen in het geheel aan lentegeluiden en hoort 
het er gewoon bij. De kunst is om over te schakelen van 
HOREN naar LUISTEREN. Anders luister je er bij langs. 

Luister ook eens uit naar de zang van de Zwarte Rood-
staart. Die verschijnt altijd rond 15 maart. Enkele enthousi-
aste fluittoontjes (drie keer twiet! Of tweet! als men wil), ge-
volgd door raar, echt heel raar, geknars (gruis in het snavel-
tje??) en dan nog enkele twietjes toe. Roetzwart beestje in 
de vorm van een Roodborst, levend in rotsige gebieden. Bij 
ons in ruïnes, oude gebouwen ook midden in de stad 
(Groningen, in alle oudere wijken enkele beesten), schuren 
van boerderijen. Algemener dan je denkt. Er zitten er vast 
wel een stuk of drie, vier in het dorp. Meestal te vinden op 
uithoeken van grote schuren, als een zwart puntje. 

De kat de bel aan binden 

Al die diertjes, komend van ver of het hele jaar dichtbij le-
vend, doen hun best om wat van het leven te maken, om 
nieuw leven te maken ook. Gevaren dreigen. Er is ook gro-
te overproductie in de natuur vanwege de grote risico’s. 
Verliezen worden ingecalculeerd. Onderzoeken in Enge-
land wijzen uit dat de mens vooral via z’n weldoorvoede 
maar toch qua jachtinstinct onverzadigbare huisdier – de 
kat – jaarlijks miljoenen zangvogels om zeep helpt, terwijl 
de kattenbakken doorgaans goed gevuld zijn. De mens is 
zodoende een indirecte massapredator van de beesten die 
hem z’n voorjaarsgevoel leveren en die de winter door ge-
holpen worden met handenvol voer , pinda’s, vetbollen. De 
kat zou, vooral ’s nachts, binnen moeten blijven in de 
broedtijd. Da’s beter voor de dieren die het buiten zelf moe-
ten rooien.  Maar goed, zo ruim je de door de bijvoedering 
in de winter veroorzaakte overschotten aan vogeltjes zelf 
ook weer op. 

In de ochtend zijn vogels het actiefst, vooral met elkaar, om 
te laten horen wie waar zit, via boven beschreven zang. 
Druk met de onderlinge concurrentie en later met het voe-
ren der jongen. 

Een kattenbelletje is ook een oplossing in die periode. Zelf 
denk ik vaak stiekem: doe maar meteen een kerkklok…. 
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

  

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-1606781 

 
Hoe is de inburgeringperiode verlopen? 
 
Het is nog pril, maar het is ons goed bevallen. We zijn warm ont-
haald door onze buren, van wie we een prachtige bos bloemen 
hebben gekregen! 
 
Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven storten? 
 
Het lijkt ons heel leuk actief te zijn in en voor het dorp. We hebben 
al gezien dat er veel te doen is en georganiseerd wordt. Als er hulp 
nodig is, bieden we graag de helpende hand! 
 
Heb je al een favoriete plek in Noordlaren? 
 
Onze achtertuin. Een tuin hebben we enorm gemist, we zijn er 
daarom heel blij mee. Laat de zomer maar beginnen! Ook het bos 
is een favoriete plek. 
 
Wil je verder nog iets kwijt? 
 
Kom gerust eens langs om kennis te maken! We zijn erg blij dat we 
in Noordlaren zijn komen wonen en we kijken uit naar een gezellige 
tijd hier. 

 

Wil je je even voorstellen? 
 
Hallo Noordlaren! Wij zijn Erwin Pietersen en Marijn Jonker. 
We hebben een poos samen in de stad Groningen gewoond, 
en hebben nu het vertrouwde `platteland´ weer opgezocht. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
 
Erwin werkt als Pedagogisch Medewerker bij het COA 
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Marijn heeft in sep-
tember haar diploma Arbeid- en Organisatiepsychogie behaald 
en is vervolgens een eigen bedrijf gestart; metMarijn perso-
neelsdiensten. 

Waar woon je? 

Hovenpad 3 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren? 
 
We hebben op 1 maart de sleutel in ontvangst mogen nemen 
en we zijn gelijk verhuisd. 
 
Waar woonde je hiervoor? 
 
We hebben de laatste 2,5 jaar in de wijk Beijum van de stad 
Groningen gewoond. Erwin is geboren en getogen in de stad. 
Marijn is opgegroeid in Annen en Eext. 
 
Wat was de belangrijkste reden om naar Noordlaren te 
verhuizen? 
 
Het is een prachtig dorp! We wilden graag de rust en gemoede-
lijkheid van het dorp opzoeken, maar wel een beetje in de buurt 
van Groningen. Na een eerste bezoek aan ons huis waren we 
opslag verliefd. Verliefd op het huis, maar met name op de 
plek. 

Tijd van komen en van gaan. 



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? 

Wij zijn Arjen Boersma en Gemma Jissink, Lasse (2,5) en 
Mus (6 maanden). 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Gemma is uitgever bij Noordhoff Uitgevers. Arjen werkte 
voorheen als ICT-manager bij Bosch, maar is nu fulltime 
bezig met de verbouw van ons huis en met het opzetten 
van een eigen bedrijf op het gebied van interieurbouw.  

Waar woon je? 

Kerkstraat 10 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren? 

Sinds april 2011.  

Waar woonde  je hiervoor? 

In de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat in Groningen. 

Wat was je belangrijkste reden om naar Noordlaren te 

verhuizen? 

Met een kind op komst wilden we de stad uit en meer 
ruimte om huis. Daarnaast waren we op zoek naar een 
verbouwproject. Dat het Noordlaren is geworden, was 
boven verwachting! 

Hoe is de ‘inburgeringsperiode’ verlopen? 

Goed. We hebben fijne buren om ons heen en via de crè-
che hebben we ook andere ouders leren kennen.   

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven stor-

ten? 

Wellicht als de verbouwing klaar is en we meer tijd heb-
ben.. 

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren? 

Naast onze eigen bouwput de mooie omgeving en voor 
Lasse het erf van boer Veldman. 

Wil je verder nog iets kwijt? 

We hebben het hier erg naar onze zin!   

 

 

Tijd van komen… 

Wil je je even voorstellen? 

Wij zijn Nancy van Velzen en Christine Huizing. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Nancy werkt bij het ministerie van Economische Zaken, Christine 
werkt bij de gemeente Leek. 

Waar woon je? 

Aan de Koningsteeg. 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren?  

We wonen hier sinds september 2012. 

Waar woonde je hiervoor? 

We hebben jarenlang in Groningen gewoond waar we ook beide 
gestudeerd hebben. In 2011 hebben we ons huis in Groningen 
verkocht en zijn toen in Assen een huis gaan huren. Van daaruit  
zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe woning. Die vonden we 
uiteindelijk hier in Noordlaren.  

Wat was je belangrijkste reden om naar Noordlaren te ver-

huizen? 

We hebben met heel veel plezier in Groningen gewoond en dat 
zal ook altijd onze stad blijven. Toch kregen we steeds meer zin 
om buiten de stad te gaan wonen. Met meer rust en ruimte. We 
vinden Noordlaren en omgeving heel mooi en ook de ligging ten 
opzichte van Groningen en Assen is prima.  

Hoe is de ’inburgeringperiode’ verlopen?  

We wonen hier nu zo’n vier maanden dus we zijn nog aan het 
inburgeren. De eerste periode hadden we het vooral druk in en 
om het huis. We hebben de groenteboer en de slager al wel ge-
vonden. We verwachten gaandeweg Noordlaren en inwoners 
beter te leren kennen.   

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven storten? 
We zijn lid geworden van de dorpsvereniging en de ijsvereniging. 
Het dorpsfeest in juni 2013 staat al in onze agenda genoteerd.  

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren?  
Nog een beetje vroeg om te zeggen. Het pad langs het hunebed 
kennen we inmiddels redelijk goed: daar nemen we vrienden en 
familie mee naartoe en het is ook de route van ons renrondje. 

Wil je verder nog iets kwijt? 

We hebben nog geen moment spijt gehad van onze verhuizing 
naar Noordlaren en verwachten dat dat zo blijft.  

 


