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EPIDEMIE IN NOORDLAREN 

Door Peter Prak 

Her en der zie je het al wanneer je ’s avonds door het dorp slentert. Er-
gens opvallend veel fietsen voor de deur, een paar auto’s. Gezichten 

om de hoek van de schuur, kijkt er iemand? 

Jazeker maar ze zien me niet. Vervolgens gaat de kofferbak open en snel 
worden de ‘’spullen uitgeladen’’. Dus dat gaat de Zuidlaarderweg doen! Ook 
het plan van de Noorderstraat is al blootgelegd en bij de Boenderstraat val-
len de puzzelstukjes al in elkaar. 

Ook al kan dit het daglicht niet verdragen, het is allemaal legaal. Zo langza-
merhand begint de straatfeestkoorts zich te verspreiden. Nog een maand en 
het is zo ver. Er zijn echte ambachtelijke knutselstraten in Noordlaren, die 
gaan avond aan avond aan de slag voor de eer van de overwinning. En er 
zijn gezelligheidsstraten die het vooral voor de lol doen,  in het verleden 
heeft zo’n straat zelfs wel eens een hele wagen gekocht. De Lageweg doet 
deze keer niet mee met een bouwsel in de optocht. Er zijn teveel straatgeno-
ten daar weggevallen in afgelopen jaar.  

Nog 4 weken en het is zo ver.      Lees verder op pag 3 

 

       

Dorpsfeest ! 

Dorpsfeest ! 

Dorpsfeest ! 

Enquête speelplaatsjes ! 

Schoolperikelen ! 

Jaarvergadering dorpsbelangen ! 

En nog veel meer ! 



Colofon 

 Dorpskrant Noordlaren, jaargang 35,  

Nummer 211 Mei 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 30 juni 

 

Het eerstvolgende nummer verschijnt 

 Na 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 

Dorpsbelangen: 

Voor adverteerders:  

Rinne Boelkens   

rinne.boelkens@ziggo.nl 

Overige vragen 

Janet Fonk 

janetfonk@hotmail.nl  

kerkstraat 13  

Lay-out 

Peter van Ek  

Bezorging 

Marc Bansema 

 

 

Spelregels 

Plaatsing van een brief hoeft niet te betekenen, dat de 
redactie het met de inhoud eens is. Wij stellen reacties 
bijzonder op prijs en staan open voor alle nieuwtjes, 
tips, ideeën, verhalen, anekdotes, brieven, artikelen, 
foto’s en tekeningen. Anonieme stukken verdwijnen 
echter in de prullenbak.  Ingezonden kopij is onderhe-
vig aan de gebruikelijke redactionele bewerking. 
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WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

BERICHT VAN DORPSBELANGEN 

Door Inge Hordijk 

Bedankt voor de grote opkomst en inbreng op de jaarvergadering. 

Er kwam een verzoek op deze avond om wat vaker als Vereniging Dorps-
belangen in de dorpskrant te laten weten waar we mee bezig zijn. En 

trouw als we zijn, zullen we gelijk een stukje schrijven. 

 

Een ander punt dat op de jaarvergadering aangesneden werd, is de rol van de 
Hoeksteen bij zorg voor mede-dorpsbewoners op leeftijd. Toevallig organiseert 
Groninger Dorpen op 5 juni in Zuidhorn een avond over dorpszorg met concre-
te voorbeelden uit andere dorpen. Wij gaan met twee personen vanuit het be-
stuur hiernaar toe. Als er nog leden zijn, die graag met ons meegaan, dan is 
dat mogelijk. Stuur me in dat geval even een mailtje (i.a.hordijk@live.nl). 

 

Vandaag ontvingen we van de gemeente een stapel flyers voor een feestelijke 
opening van de vernieuwde wegen en pleinen in ons dorp. Ook dit vindt op 
woensdag 5 juni plaats. Er is tussen 16u en 18u een hapje, drankje en spring-
kussen bij het haventje. Omdat er nog niet voldoende flyers voor iedereen zijn, 
plaats ik voor de zekerheid een gescand exemplaar ergens in deze dorpskrant. 

(pagina 5 red.) 

Dat de herinrichting klaar is, merken we tijdens onze laatste vergadering. Door 
bijna alle aandachtspunten staat een krul: paaltjes bij het bankje verplaatsen, 
snelheidsdrempels veranderen, aanlegsteiger afmaken, lantaarnpalen uit de 
parkeerplaatsen. Zelfs het watervalletje bij de haven stroomt prachtig met re-
genwater…als je tenminste lang genoeg in de regen wacht tot alle aanvoerput-
ten zijn volgelopen. 

 

Wat achter de herinrichting aanhobbelt, is het opknappen van de speelplaats. 
De enquête over de te kiezen locatie is nog niet door de school verspreid. Villa 
Kakelbont heeft dit al wel rondgestuurd en de ouders onderschrijven de me-
ning van Dorpsbelangen om de speelplaats bij Achter de Hoven te behouden. 
Willen alle andere betrokken de enquête in deze dorpskrant invullen en bij mij 
in de brievenbus stoppen of de antwoorden mailen? Dan kunnen we een dui-
delijk advies aan de wethouder geven. 

 

De volgende vergadering van Dorpsbelangen vindt pas in september plaats. 
Natuurlijk zijn we in de tussentijd gewoon bereikbaar, maar we gaan ons eerst 
met de straatgenoten op andere activiteiten storten. 

Veel plezier bij de voorbereidingen van het dorpsfeest! 

VRAAG NAAR VRIJWILLIGERS VOOR OP- EN AFBOUW TENT 

VOOR DORPSFEEST 

Door stichting festiviteiten 

Hallo Noordlaarders, 

Voor de op- en afbouw van de feesttent voor ons te houden Dorpsfeest 

hebben wij jullie hulp nodig. Vijf tot acht vrijwilligers. Jullie kunnen Wil-

lem Bazuin bellen voor informatie. 

Zijn telefoon nummer: 06 5537 1134. 

mailto:rinne.boelkens@ziggo.nl
mailto:janetfonk@hotmail.nl
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STICHTING FESTIVITEITEN NOORDLAREN PRESENTEERT: 

 

9E GROTE DORPSFEEST NOORDLAREN 
 

VRIJDAG 21 JUNI 2013 

 

Versierde straten en bogen 

Keuring vanaf 17.30 uur 

Prijsuitreiking van straat- en/boogversiering rond 22.00 uur 

ergens in het dorp, daar ook muziek en horeca. 

(bij slecht weer is dit alles in de feesttent) 

 

ZATERDAG 22 JUNI 2013 

 

Optocht versierde wagens: start Vogelzangsteeg ± 13.00 uur onder begeleiding van diverse muziekkorpsen 

route: in en om Noordlaren 

 

Pauze in Middenstraat: ± 14.00 uur 

Hier tevens bekendmaking prijzen praalwagens 

Retour feesttent en opstelling praalwagens t.o. (of achter) school 

 

Catering in/om de tent om 17.30 uur – 19.00 uur 

’s Avonds groot Feest in feesttent achter de school met live band! 

 

Feesttent geopend: 19.30 uur tot 01.00 uur 

Kassa geopend: 19.30 uur 

Prijsuitreiking wagens: ± 22.30 uur 

Entree: € 5,--. 

 

ZONDAG 23 JUNI 2013 van  14.00 – 16.00 uur 

 

Vermaak voor kinderen 

Napraat middag 

Overige activiteiten (worden later bekend gemaakt) 

 

(programma en alle genoemde tijden zijn nog onder voorbehoud) 



Cooper|Feldman 

MANAGERS EN ADVISEURS IN VASTGOED- EN GE-

BIEDSONTWIKKELING 

Noordlaren, Naarden, Lochem 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  
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Beste inwoners van Noordlaren, 

Zoals u niet zal zijn ontgaan hebben we dit jaar weer 
een dorpsfeest. Wij als "Stichting Festiviteiten Noord-
laren" zijn daar al weer 5 jaar mee bezig.  
Bezig in de zin dat we allerlei acties, zoals straatvolleybal-
wedstrijden, meerkampen, paasvuren, bloemenacties, 
kerstbomenacties , opzetten om in de eerste plaats de 
Noordlaarders te vermaken en een dorpsgevoel te geven, 
maar in tweede instantie om geld te "verdienen" voor het 
hoogtepunt, namelijk het 5 jaarlijkse dorpsfeest. 
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de animo om 
aan deze activiteiten deel te nemen terugloopt. Dat heeft 
onmiddellijk tot gevolg dat er minder geld binnenkomt. 
We breken al tijden ons hoofd over een manier om de in-
komsten op te vijzelen, maar helaas lukt het niet om bo-
venstaande activiteiten zo aan te passen dat er meer 
mensen komen en dat er meer omzet wordt gehaald. 
We gaan nu dus doen wat we lang hebben kunnen vermij-
den. Namelijk de ondernemers, en natuurlijk ook ieder 
ander die iets wil geven uit het dorp, vragen om een bij-
drage voor het dorpsfeest. 
Dit kan in de vorm van geld, of misschien wilt u liever een 
onderdeel sponsoren, zoals een springkussen, muziek of 
iets dergelijks. 
Uiteraard staan we open voor andere creatieve invullin-
gen.Indien u een vrijwillige bijdrage wilt doen, kan dat op:  

 

REKENINGNUMMER 

3760.30.151 

 
 t.n.v. ST. FESTIVITEITEN NOORDLAREN te Noordlaren. 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Willem Bazuin 

OPROEP VAN STICHTING FESTIVITEITEN 

NOORDLAREN I.V.M. HET DORPSFEEST. 

Door: Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

  

Het dorpsfeest komt steeds dichterbij en de voorberei-

dingen zijn nog in volle gang. 

Op zaterdagavond hebben we een band en zondag-

middag is de tent open en kunnen we oa. napraten 
over het feest en de optocht. De foto's van het week-

end zijn te zien en er is muziek. 

In het kader van de muziek zal het ongetwijfeld zo 
zijn dat niet alle bewoners van dezelfde muziek hou-
den. Toch willen we graag dat iedereen zich thuis 
voelt en vermaakt in de feesttent gedurende het 

weekend. 

  

Vandaar deze muzikale oproep; heeft u een favoriet 
nummer waarvan u denkt 'dat zou ik nu graag horen tij-
dens het dorpsfeest in de feesttent' geef dit dan aan ons 
door. Wij trachten, in overleg met de muziek, u nummer 
ten gehore te brengen. 

  

Wat geeft u aan ons door: 

* naam van de band/zanger/zangeres 

* titel van het nummer 

* uw eigen naam/adres 

  

Dit kan via een briefje bij één van de bestuursleden in de 
bus of per mail naar s.jobing@planet.nl  

Bedankt voor de medewerking. 

mailto:s.jobing@planet.nl
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Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de 

bloemen, kaarten en telefoontjes tijdens mijn 

verblijf in het ziekenhuis en thuis. 

Liesje Kok. 

INSCHRIJVEN NOORDLAARDERBOKAAL VAN 

START 

Door  Robert Boverhof 

 

Het duurt nog eventjes, maar op zaterdag 7 september 
is het weer tijd voor het jaarlijkse Noordlaarderbokaal 

in ons dorp.  

Deze gezellige pony en paardenwedstrijd zal plaatsvinden 
bij de familie Boverhof van de Appelmountain Stables aan 
de appelbergenweg 4 in Onnen  

Iedereen die van de paardensport houdt, kan meedoen. 
Wel is het de bedoeling dat je zelf óf je pony/paard in 
Noordlaren woont. Je mag ook meedoen als je in Noordla-
ren op school zit of op een andere manier een bepaalde 
binding hebt met het dorp. 

 
Inschrijven kan tot 1 september  via het inschrijf formulier 
op te vragen via boverhof@wxs.nl 

Na afloop van de prijsuitreiking zal er een barbecue worden 
gehouden. Je kunt je ook alleen opgeven voor deze barbe-
cue, zonder dat je dus hebt meegedaan aan de wedstrijden. 

Mocht er nog iets onduidelijk zijn, dan kun je contact opne-
men met Robert Boverhof via telefoonnummer 

0653366255 of via boverhof@wxs.nl 

SPIRITUALITEIT IN DE GENEESKUNDE 

Door het spectrum Haren 

 

Oud huisarts Jan Ellenbroek vertelt 

Jan Ellenbroek is gepensioneerd huisarts uit Groningen 
en vertelt over de praktische toepassing van De Nieuwe 

Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk.  

Naar zijn idee zijn gevoelens de taal van de ziel en biedt 
spiritualiteit in de geneeskunde een nieuwe manier van be-
grijpen en helen. Het oude, louter rationele denken, is aan 
het einde van haar mogelijkheden gekomen en is niet langer 
opgewassen tegen de problemen waarmee de hedendaag-
se mens wordt geconfronteerd. 

Jan Ellenbroek pleit dan ook voor nieuwe, andere behande-
lingsmethoden voor een noodzakelijke transformatie. 

 

Datum: donderdag 30 mei 2013, aanvang 19.45 uur 

Locatie : Bibliotheek Haren 

Entree: 5,- Euro 

 

Deze interactieve lezing wordt georganiseerd door : HET 
SPECTRUM HAREN  

www.hetspectrumharen.nl  

 

FEESTELIJKE OPENING NOORDLAREN 

Na een periode van hard werken en periodieke overlast 

zijn de rioleringswerkzaamheden en herinrichting van 

diverse straten voltooid. Het is goed gebruik in de ge-

meente Haren om de vernieuwde wegen en pleinen sa-

men met de bewoners feestelijk te openen. 

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze 

feestelijke opening. 

Wanneer? Woensdag 5 juni 2013 

Hoe laat? Van 16:00 uur tot 18:00 uur 

Waar? Plein bij de Haven Noordlaren 

 

Om 16:30 zullen wethouders Kouwenhoven en Sieling de 

openingshandeling verrichten. 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd en voor de 

kinderen is er een springkussen 

Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de Hoeksteen. 

 

Graag tot ziens op woensdag 5 juni ! 

RECONSTRUCTIE WERKZAAMHEDEN NOORDLAREN 

Tegelijkertijd vindt dan ook de opening plaats van de nieuwe oprit van Laszlo 

mailto:boverhof@wxs.nl
mailto:boverhof@wxs.nl
http://www.hetspectrumharen.nl
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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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DORPSFEEST 2013 

Door: Tia Ebbinge 

 

Een paar weken geleden zijn we als Noorderstraat alle-
maal bij elkaar gekomen. Om te gaan brainstormen 
over het dorpsfeest. Iedereen bracht wel een idee in 
voor wat we zouden kunnen gaan doen. En ideeën wa-
ren er genoeg. Hele grappige, niet zulke geschikte, wel 
geschikte ideeën en erg bewerkelijke. Kortom het was 
moeilijk om er uit te komen: Tot dat iemand met een 

briljant idee kwam, waar we gelijk allemaal voor vielen.  

 

Is het iets ouds? Is het iets vernieuwends? Het werd een 
erg gezellige bijeenkomst die avond, en de ideeën vlogen 
de tafel over en weer. Iedereen had wel wat in te brengen. 
Daarna zijn er nog erg enerverende avonden geweest met 
veel brainstormen en over en weer plannen maken. En we 
hebben ook veel gelachen. Vooral op een dinsdagmiddag 
toen waren we even in andere sferen.  

Nu kan ik natuurlijk niets hier over zeggen want het moet 
nog wel even geheim blijven. Maar het is echt briljant. Er 
wordt hevig geklust en getimmerd. Voor ieder is er wel wat 
bij waar we ons in kunnen vinden. Het wordt in elk geval 
erg leuk, gezellig en ….ja dat zien jullie dan allemaal wel 
als het zo ver is.  

Ook al zin in de optocht ?  Wij wel…dat wordt spectaculair ! 

WANDELEXCURSIE ONNERPOLDER  

Door: Wiejanda Moltmaker 

 

Samen met Waterbedrijf Groningen verzorgt Het Gro-
ninger Landschap op zaterdag 25 mei een rondleiding 
door het nieuw ingerichte natuurgebied achter het 

pompstation: de Onner- en Oostpolder. 

 

Dit gebied herbergt naast unieke natuur -het is een Natura 
2000 gebied- ook de functie van waterwinning én het gebied 
is sinds 1 januari 2008 officieel aangewezen als waterber-
gingsgebied. Dit houdt in dat het gebied bij extreme water-
overlast onder water worden gezet en vormde aanleiding 
voor Waterbedrijf Groningen om tal van maatregelen te tref-
fen voor haar drinkwaterlocatie, midden in het gebied.  

 

De werkzaamheden op het pompstation zijn nog in volle 
gang, maar die in de Onnerpolder zijn alweer enige tijd ach-
ter de rug. Aanleiding voor Waterbedrijf Groningen en Het 
Groninger Landschap om een wandelexcursie te organise-
ren en het gebied vanaf het pompstation te gaan verkennen 
onder begeleiding van twee gidsen.  

 

Weidevogels herkennen 

Eerst zal onder het genot van een kop koffie een inleiding 
worden gegeven door Waterbedrijf Groningen over alles wat 
er de afgelopen jaren is gebeurd in en rondom het gebied. 
Daarna nemen de gidsen van Het Groninger Landschap de 
wandelaars mee het veld in, op zoek naar de vele weidevo-
gels in de Onner- en Oostpolder, zoals kievit, grutto, wulp 
en tureluur. Verder is de kans groot dat we verschillende 
eenden-soorten zullen zien zoals bijv. de slobeend, krak-
eend enz. en dat we roofvogels zien als buizerd, kiekendief, 
mogelijk zelfs een visarend en/of een zeearend. Deze werd 
begin januari nog weer in het gebied gesignaleerd!  

 

Zaterdag 25 mei 

De wandelexcursie is zaterdag 25 mei, 09.00 – 11.30 uur. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De wande-
ling is circa 4 kilometer lang. Start vanaf Pompstation On-
nen: tussen Onnen en Noordlaren rijdt u de Waterleiding-
weg op richting het pompstation, hier kunt zich melden bij 
de slagboom van Waterbedrijf Groningen.  

VAREN OP HET ZUIDLAARDERMEER  

Door het Groningerlandschap 

 

KROPSWOLDE  - Het Groninger Landschap organiseert 
de komende zomermaanden iedere woensdagmiddag en 
donderdagavond een vaartocht over het Zuidlaardermeer. 

Er wordt gevaren met de fluisterboot De Doeker.  

De boot vertrekt iedere woensdagmiddag om 14:00 uur 
en donderdagavond om 19.30 uur vanaf de steiger bij 
paviljoen/jachthaven De Leine aan de Meerweg 62 in 
Kropswolde.  

Er is een gids aan boord die het één en ander vertelt over 
het Zuidlaardermeer. Ook gaan we op zoek naar bever-
sporen en proberen we zoveel mogelijk watervogels te 
spotten. 

De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. 

 

Opgave voor deze vaartocht is niet nodig, maar vol is vol. 
De kosten bedragen € 6, - voor Beschermers en kinderen, 
€ 7,50 voor niet-Beschermers.  

Voor meer informatie over deze vaartochten kunt u contact 
opnemen met Het Groninger Landschap, telefoonnummer 
050) 589 27 14 of kijk op onze site 
www.groningerlandschap.nl 

http://www.groningerlandschap.nl/
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EXPOSITIE IN DE HOEKSTEEN VAN REINI 

HADDERS EN MIEN ALDERLIESTEN 

Door de expositie commissie 

  

Reini Hadders uit Peize heeft 2 jaar lang een cursus 

gevolgd bij goud-en zilversmid Jan Bruggeman in 

Leek en inmiddels  12 jaar een cursus gevolgd bij 

goud-en zilversmid Ans van Diepen in het Kunsten-

centrum in Groningen. Zij houdt van eigenzinnige, 

unieke, persoonlijke en verfijnde ontwerpen en zij 

staat open voor opdrachten. 

In overleg maakt  zij ook nieuwe werkstukken uit oude 

omgesmolten sieraden. Reini werkt met goud, zilver, ko-

per en ook edelstenen (verwerkt in sieraden) en kralen. 

Kralen kunnen ook bv. met goud en zilver tot een sieraad 

verwerkt worden. Inspiratie haalt ze het liefst uit de na-

tuur. 

Ze heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld in verschil-

lende technieken op het gebied van de Edelsmeedkunst 

en brengt haar werkstukken graag onder de aandacht bij 

de mensen op beurzen en exposities. Edelsmeden is 

voor haar het werk, waar zij haar hart en ziel in kan leg-

gen, met veel voldoening. 

In het dorpshuis “de Hoeksteen” in Noordlaren hangen de 

schilderijen van Mien Alderliesten uit Haren. Zij heeft al 

meer dan 40 jaar schilder ervaring. Eerst schilderde Mien 

aquarellen, maar nu uitsluitend nog acryl op doek. Zij 

schildert in thema’s die heel verschillend kunnen zijn. 

Ook werkt zij in opdracht. In de Hoeksteen zijn mensfigu-

ren te zien. 

Dorpshuis de Hoeksteen aan de Lageweg 45 a is open op 

12 mei en 9 juni van 14.00 tot 17.00 uur en volgens af-

spraak. (Tel 050-5014671) 
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Welke speelplaats wilt u 

houden? 
In verband met de ombuigingsopgave van de gemeente, 

moeten de wethouders één speelplaats in Noordlaren kie-

zen  

om te behouden en renoveren. 

Onze voorkeur bepaalt de keuze! 

 

Vink aan welke speelplaats uw voor-
keur heeft 

Het gaat om de speelplaatsen van de gemeente (zie foto’s). 

De andere speeltoestellen rondom de school zijn 

van Stichting Baasis en Stichting Beheer Sportvelden. 

 

 

Mail de ingevulde enquête  naar i.a.hordijk@live.nl 

Of breng het naar Steegakkers 4 Noordlaren. 

 

Alvast bedankt namens Dorpsbelangen Noordlaren, 

Inge Hordijk 

 

  

 
Klimrek op het    Speeltuin aan  

Vink aan: O
F 

  

Vink aan: 

Toelichting van de keuze: 

  

Leeftijd van uw kind(eren): 

Straatnaam + huisnummer in 
Noordlaren: 

  

 

  

 
Klimrek op het    Speeltuin aan  

Vink aan: O
F 

Vink aan: 

Toelichting van de keuze: 

  

Leeftijd van uw kind(eren): 

Straatnaam + huisnummer in 
Noordlaren: 

  

SCHOOLBLUES 

Door Peter Prak 

In vorig nummer werd de situatie van de school uit de 
doeken gedaan door Wim (de huidige directeur). Jan 
Luis (de oude directeur) deed een oproep aan ouders 
om de school in Noordlaren te koesteren. Niet elke ou-
der geeft daar gehoor aan, met name niet in de onder-

bouw. 

Als een van de vertrekkende onderbouw-ouders, wil ik kort 
toelichten waarom we dat doen, en waarom dat doen met 
pijn in ons hart voor het dorp, maar vanuit het belang van 
onze kinderen. Eigenlijk is het simpel, de bovenbouwklas-
sen zijn nog redelijk gevuld. Zeker de ouders van kinderen 
uit de groepen 7 en 8, maar misschien ook nog wel van de 
groepen 5 en 6 hebben een grote kans dat hun kinderen de 
school kunnen afmaken in het dorp. Maar die kans is voor 
kinderen uit de onderbouw erg klein. Vanuit het belang van 
onze eigen kinderen (hele kleine klassen, enige meisje in 
een klas, een steeds stillere school, veel leerkrachtwisselin-
gen, etc.) doen we dit. 

Dat het aantal leerlingen langzaamaan zou afnemen was 
wel duidelijk. Ergens in 2002 was de school op haar top met 
ruim 120 leerlingen, daarna begon de krimp. Om dit te keren 
is in het Dorpsontwikkelingsplan van 2006 nog voorgesteld 
om – net als in de voorgaande 40 jaar – elke 10 jaar onge-
veer 10 woningen te bouwen met oog op de benodigde ver-
jonging. Daarvoor bleek te weinig draagvlak. 

In 2007 was er hommeles op school met de toenmalige di-
rectrice. De wethouder onderwijs vond het niet nodig om in 
te grijpen (‘’weest u gerust, zo’n vaart zal het echt niet lo-
pen’’), maar er vielen ontslagen en het kwaad was geschied. 
Er vertrok in een klap ruim 20% van de leerlingen. Ondanks 
een zeer goed nieuw team van directeur en IB-ster kwamen 
er geen kinderen bij.  Het aantal bleef teruglopen. 

Met pijn in het hart vertrekken we dus, het merendeel aan 
eind van dit schooljaar. De ouders van de onderbouw-
kinderen – een deel gaat naar Glimmen en een deel naar 
Zuidlaren – proberen met een vaste speeldag bij Appelber-
gen een onderlinge band te houden. Maar alle ouders had-
den gehoopt dat het anders was gelopen. 

mailto:i.a.hordijk@live.nl
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NOORDLARENSE TWEETS 

DOOR FLORIS MULDER 

Met Twitter worden er korte berichten uitgewisseld  met ande-
re gebruikers. Dat wordt "twitteren" genoemd.  In deze rubriek 
worden de leukste en opvallendste tweets geplaatst welke 
door @noordlaren zijn geplaatst. 

12 mei 2013 Tonnie de Jonge, @tonniede 

Net gescoord! Vers vanuit het Zuidlaardermeer bij Palingro-
kerij Noordlaren. Vandaag gerookt #lekker 

 

12 Mei 2013 Lammy Gruisinga, @GruisingaLammy 

 

Heerlijk gegeten bij @Cafe_delantaarn in Noordlaren! 
#Moederdag 

GESPOT! 

Door Floris Mulder 

In het nieuwe rubriek Gespot gaan we opzoek naar op-
merkelijke, opvallende verschijningen / gebeurtenissen 
in Noordlaren. Met pen en papier in de aanslag gaat de 
reporter op pad. Voor tips mail de redactie: dorps-

krant@noordlaren.eu. 

Eind april liep ik met onze hond door de Kerkstraat en spotte 
tegenover de Lanteern een spandoek met daarop een af-
beelding van een draak. Ik werd meteen nieuwsgierig. Zal 
het iets te maken hebben met het aankomende dorpsfeest? 
Vestigt hier zich een tattooshop? Of zal het een diepere be-
tekenis hebben?  

Toen ik het spandoek beter ging bekijken, zag ik dat er een 
naam in één van de vleugels stond, huh? Wat zal dat bete-
kenen? Nieuwsgierig als ik ben, meteen maar even aange-
beld om te informeren wat het verhaal achter deze span-
doek is. Het spandoek blijkt een geboortekaartje te zijn! De 
ouders van Stace (Davy en Tanne) wonen tijdelijk bij Tanne 
d´r ouders in. Ze zijn onlangs verhuisd vanuit Brabant naar 
het noorden en ze hebben nog geen tijd gehad om een ei-
gen huis te kopen. Davy en Tanne hadden afgesproken dat 
als het een meisje zou worden Tanne het thema mocht be-
denken. Aangezien Jace van het mannelijk geslacht is, heeft 
de vader het thema bedacht. Deze keuze was snel gemaakt 
namelijk draken. Draken hebben altijd al de interesse van 
Davy gehad, hij heeft zelfs een draak op zijn rug laten tatoe-
ëren. Op het geboorte kaartje en op het spandoek (zelfde 
afbeelding) is een eigen ontworpen draak getekend. Deze is 
mede door een teamgenoot (ijshockey) van Davy ontwor-
pen. Deze teamgenoot werkt in een tattooshop en wil later 
zelf een tattooshop beginnen. Binnenkort zal Davy deze 
draak getatoeëerd krijgen, zodoende reist zijn zoon altijd 
met zijn vader mee. 

Thuis gekomen heb ik even gekeken wat Wikipedia over 

draken schrijft: De draak is het vijfde dier in het twaalf jaar-
lijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chine-
se kalender. 

Karaktereigenschappen: trots en levendig, enthousiast, 
onweerstaanbaar, geestdriftig, succesvol, krachtig, extra-
vert, inspirerend en voelt zich uitverkoren. 

Ze zijn geboren, net als de slang onder het teken van ge-
luk. 

Even voor de statistieken: 

Volledige naam : Jace Floris van Steensel 

Geboortedatum: 11 april 2013 

Tijdstip: 14:12uur 

Trotse vader: Davy van Steensel 

Trotse moeder: Tanne Duinker 

http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
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7-7 10.00 uur Trefpunt Ds. A. Hek-
man 

14-7 10.00 uur Bartolomeus Ds. L.J van 
den Brom 

21-7 10.00 uur Trefpunt Ds R Fortuin 

28-7 10.00 uur Bartolomeus Ds. J.C 
Greive 

26-5 10.00 uur Trefpunt Mw Ds. A.G 
van Beijeren 

KERKENROOSTER 

 

13 mei 2013 Kees Boele, @keesboele 

Dauwtrappers zien visarend in Noordlaren met Groen Haren 
#harenerweekblad #volgdenatuur #vogels 

 

15 mei 2013 NLers: Nathalie, @Netherlanders 

I was born in Apeldoorn and then went to Groningen, Noord-
laren, Bergen op Zoom and Groningen again. 

16 mei 2013 Allard Polak, @AllardPolak

 

Reed vanavond ook door #Noordlaren. Gestopt bij 
#hunebed, oudste (graf-)monument van Nederland. Prachti-
ge plek 

17 mei 2013 Mil Heerlijk&Eerlijk, @pad_stoelkraam 

Nog 1 week, dan is @padstoelkraam weer op de vismarkt, 
vanmiddag even verse paddenstoelen brengen bij 
@Feithhuis en de Lanteern in Noordlaren 

 

17 mei 2013 Noordlaren, @Noordlaren 

Noordlaarderbokaal op 7 september 

 

17 mei 2013 Noordlaren, @Noordlaren 

Feestelijke opening na herinrichting Noordlaren 

 

18 mei 2013 Henk Enting, @henkeext 

Familie Hoenderken in Noordlaren heeft onlangs een nieu-
we, redelijk aparte stal in gebruik genomen. 

2-6 10.00 uur Trefpunt Drs. A. H. 
Kosterman 

9-6 10.00 uur Bartolomeus Geen pr 

16-6 10.00 uur Trefpunt Pastor L. 
Jansen 

23-6 10.00 uur Trefpunt Ds. E Over-
eem 

30-6 10.00 uur Trefpunt Dhr S Prins 
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GUUS KOM UUT HUUS 

Door Peter Prak 

Op 21 april was er open huis in de nieuwe stal van de 
Hoenderkens aan de Zuidlaarderweg. Er waren zeker 
100 toeschouwers. Naast een verdwaalde sportman die 
met zijn klapschaatsen onder de arm tevergeefs naar 
de ingang van deze schaatshal zocht, bestond het pu-
bliek uit de gebruikelijke BN’rs (Bekende Noordlaar-
ders), dagjesmensen tot zelfs een jongedames Lacros-
se-studententeam ‘’oet Stad’’. Een stralende lacrosse-
weekend-moeder-overste Tinus Lageveen zette de in 
sporttenue gestoken fuifnummers op de teamfoto. Dit 
gedoe met ‘’dei wichter’’ zorgde voor de nodige aflei-
ding, want de ‘’volwassen dames’’ lieten op zich wach-
ten. Niet dat ze er geen zin in hadden, het opgewonden 

geloei klonk al steeds uit de oude stallen.  

Tijd dus om de stal zelf te bezien. Groot, modern en met 
allerlei snufjes, toeters en bellen,lig- en melkdeel, compu-
ters, katrol en wateropvangsystemen. Het was interessant 
geweest als moderne boer Luuk wat tekst en uitleg had 
gegeven. Wat zien we en waarom?  

Het ging pas los toen pa Hoenderken in de wei had gezien 
dat het goed was en met ferme tred uit de wei de stal in-
beende. Een beetje onwennig langs al die mensen. Het 
leek de rode loper bij een film-première wel. Om half-een 
was het zover, door de enorme high-tech-state-of-the-art-
loopstal-inclusief-diervriendelijke-plezierborstels kwamen 
ze aangerend. Of beter, aangeslingerd en gewaggeld. 
Want het moet gezegd, een volwassen koebeest die met 
klotsende uiers al bokkend en springend de wei ingaat is 
niet het toonbeeld van charme. Wel is het buitengewoon 
vrolijk. Zeker ook toen een paar zwartbonte dames net zo 
hard de stal weer inrenden als ze eruit waren gespeerd. De 
rode loper was inmiddels al verkleurd naar vochtig groen-
bruin.  

Volgende keer koek en zopie en een schaatskapelletje er-
bij, Luuk met microfoon en DJ en we hebben een nieuwe 
attractie erbij in Noordlaren; koetjes kiek’n! 
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

  

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-1606781 

PANGASIUS 

Door Hanneke Videler 

Pangasius wordt ook kortweg panga genoemd. Van 
nature trekt hij op en neer in de Mekong en andere 
Aziatische rivieren. Daar was hij ooit algemeen, alle-
daags volksvoedsel. Rijstboeren hielden de vis in 
vijvers bij hun huis. In het wild kan hij een kilo of 
acht worden. Nu overspoelt pangasius de wereld. Ik 
zag hem zelfs in een vistent aan de Neusiedlersee 
(Hongarije), waar volgens de affiche inheemse vis 

verkocht werd. 

Het is een dankbare kweekvis. Als meervalsoort heeft 
hij weinig water nodig en groeit hij razendsnel, is in on-
geveer zes maanden al slachtrijp, met een gewicht van 
ongeveer twee kilo. De witte filets, die wij uit de diep-
vries kennen, danken hun kleur aan het laten leegbloe-
den van de dieren direct na het doden. 

Vietnam is van oudsher de grootste producent. Heden 
ten dage zijn ongeveer acht miljoen mensen afhankelijk 
van deze industrie. Tot een paar jaar geleden lagen 

kwekerijen hutje mutje op elkaar in de met arseen 
zwaar vervuilde Mekongdelta. Met behulp van vis- en 
cassavemeel, hormonen, antibiotica en andere medicij-
nen werd de vis groot gebracht en vervuilde op zijn 
beurt de Mekong met zijn uitwerpselen. ‘Poisson 
poison’ noemen de Fransen hem: gifvis. Dat is nu 
schijnbaar aan het veranderen. Als we de berichten 
mogen geloven voldoet tien procent van de Vietname-
se pangasius tegenwoordig aan de eisen van het ASC 
label, het keurmerk voor verantwoord geteelde en ge-
zonde kweekvis . Deze spotgoedkope vis is neutraal 
van smaak en vrijwel graatloos. Om toch wat smaak te 
genereren kun je het goed ontdooide en uitgelekte vis-
vlees een paar uur in een marinade leggen en dan 
(roer)bakken of barbecueën.  

 

Vietnamese marinade 

5 sprieten citroengras, fijngesneden 

3 teentjes knoflook, fijngesneden 

2 sjalotten, gesnipperd 

2 rode pepertjes, zonder zaadjes, fijngesneden 

2 theelepels bruine suiker  

3 eetlepels nuoc nam (vissaus) 

3 eetlepels citroensap 

paar druppels tabasco naar smaak 

  

Meng alle ingrediënten door elkaar en bedek hier de 
drooggedepte vis mee. 

Zet 1 tot 2 uur op een koele plek weg. (Deze marinade 
is ook geschikt voor kip.) 
Eet smakelijk!  

Hanneke@joepvof.nl 
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Door  Carina Visser 

 

Nella Houtman vroeg mij  “ de pen” over te nemen 
voor onze dorpskrant. Spontaan heb ik toegezegd ,de 
deadline van 19 mei nog ver voor me. Nu is het 19 mei, 
ik zit achtermijn laptop en vraag me af waarom ik dit 
klusje niet eerder in mijn planning heb gezet. Na Nel-
la’s poetische taalgebruik waarin zij haar zicht op ons 
mooie dorp beschrijft, mag ik toch ook wel enige kwa-

liteit leveren. 

Gelukkig heb ik een cursus mindfulness gedaan, ik adem 
een paar keer langzaam in en uit en besluit gewoon maar 
ergens te beginnen. En meteen weet ik dat ik graag wil 
vertellen hoe ik in het mooie Noordlaren  ben komen wo-
nen.  

In augustus woon ik hier 23 jaar en ik ben nog steeds 
dankbaar en trots dat ik hier mag wonen. Bijkomend voor-
deel is dat je ook steeds makkelijker kunt uitleggen aan 
mensen buiten de provincie waar je woont:  “ik woon in 
Noordlaren,, dat dorp waar altijd de eerste marathon op 
natuurijs wordt gehouden.”  Ojaaah, dan weten ze het wel. 
Soms nog iets verduidelijken: “Noordlaren, ligt in de ge-
meente Haren, waar altijd van die toffe feestjes zijn.”  En 
dan heeft iedereen een duidelijk beeld. 

Het voelt voor mij als een bijzonder toeval, of zeg maar 
lotsbestemming dat ik hier terecht ben gekomen. Ik woon-
de in Groningen, werkte in Zuidlaren  en kwam met fiets-
tochtjes menigmaal door dit prachtige dorp. “je zal hier 
maar wonen” dacht ik dan ietwat afgunstig. Een collega 
van mij op Dennenoord bleek in dat te doen. In een woon-
groep. Regelmatig luisterde ik met plezier en bewondering 
naar anekdotes over het woongroep leven. Na een bloei-
ende en idealistische periode leek er een meer problema-
tische tijd aan gebroken waarin gezocht werd naar een 
andere manier van samenleven 

Op een vrijdag in april 1990 hadden we een extra team-
vergaderdag. In de middagpauze wandelden een aantal 
teamleden over het mooie Dennenoord terrein en collega 
Wanja verzuchtte: “We hebben gisteravond weer lang ver-
gaderd in de woongroep, maar we zijn er uit. We hebben 
besloten de woongroep op te heffen, Jo en ik gaan met de 
kinderen achter wonen en wij zoeken een gezin die in het 
voorhuis komt wonen.” 

Ik spitste mijn oren…ruimte  voor een gezin in dat mooie 
woongroep huis. 

De avond tevoor had ik een zwangeschaps test gedaan 

en die was positief. Ik zou dus een gezin gaan worden…… 

Een week later zaten Harry en ik voor kennismaking in de 
woonkamer bij Jo en Wanja. In augustus verhuisden we 
hierheen en in november is Sebastiaan geboren.  

Harry haalde zijn bedrijf  “de Rekenkamer” naar een kamer 
in ons huis. Ruimte zat….! Het woongroepleven was voor-
bij, in de eerste jaren deden we nog veel samen. Oppassen 
op elkaars kinderen, onderhoud van het huis en moestuin 
en het delen van een auto. De kinderen groeiden op, vrij en 
beschermd. De Rieshoek was druk bezocht die tijd; 105 
leerlingen. 

Regelmatig zetten we onze omgeving vol met beschilderde 
campers, poffertjeskarren en ander rollend materiaal. In de 
zomer verplaatsen wij ons leven tijdelijk naar een gezellig 
maar druk festival leven in de randstad.  

Thuis komen na een Parade in Noordlaren is altijd een ge-
not. Ik hoor de stilte suizen in mijn oren, het mais  en ande-
re gewassen staan hoog. Wat een rust, wat een schoon-
heid, wat een weldaad aan oren en ogen. “Je zal hier maar 
wonen” dacht ik iets meer dan 23 jaar geleden verlangend. 
En al 23 jaar realiseer ik me nog bijna dagelijks dat ik een 
geluksvogel ben…dat het lot me hier gebracht heeft. 

Dringende oproep ! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die mee 

wil helpen om deze dorpskrant eens in de zoveel 

tijd te produceren. Het is niet moeilijk, vergt een 

paar uurtjes. Met name om mij (Peter) af en toe 

te vervangen als ik verhinderd ben.  Graag reac-

ties naar iemand van de dorpskrant of naar het 

email adres van de dorpskrant: dorps-

krant@noordlaren.eu  

Voor telefoonnummers zie colofon. 

Ook zijn nieuwe redactieleden en/of  

schrijvers nog steeds van harte welkom ! 



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.  

  Wil je je even voorstellen?  
Joost Veenema, Marleen van Dijk en Ilse Veenema 
(geboren op 5 maart 2013) 
 
 Wat doe je in het dagelijks leven? 
Joost werkt nu nog als teamleider Sport&Bewegen bij 
Sportbedrijf Drachten, maar heeft per 1 juli een nieuwe 
baan als (assistent)manager van het Molenduinbad in 
Norg. Marleen werkt als fysiotherapeut in Beatrixoord. 
 
Waar woon je? 
Middenstraat 9A 
 
 Sinds wanneer woon je in Noordlaren? 
Sinds half februari 2013 
 
 Waar woonde je hiervoor? 
In de wijk de Held in Groningen 
 
Wat was je belangrijkste reden om naar Noordlaren 
te verhuizen? 
Rust, ruimte en lekker buitenleven. En natuurlijk een 
geweldige plek voor onze dochter om op te groeien! 
 
Hoe is de inburgeringsperiode verlopen? 
Wat ons betreft zitten we er nog middenin, maar tot 
zover bevalt het ons hier uitstekend. We zijn zeer blij 
verrast met alle kaarten en gelukwensen na de geboor-
te van Ilse. Ook was er vanuit de buren interesse en de 
nodige hulp tijdens de verbouw van ons huis.  
Het dorpsfeest van deze zomer geeft ons een mooie 
kans om ook de andere Noordlaarders te leren kennen. 
 
Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven stor-
ten? 
Uiteraard! We houden van schaatsen en tennissen en 
we laten ons graag verrassen wat Noordlaren ons nog 
meer te bieden heeft. 
 
Heb je al een favoriete plek in Noordlaren? 
Onze achtertuin! Die overigens nog volledig ingericht 
moet worden... 
 
Wil je verder nog iets kwijt? 
Hopelijk tot ziens bij het dorpsfeest! 

Wil je je even voorstellen? 

Hallo, wij zijn Henk, Manon en Silke Ensing. Over een aantal 
maandjes verwachten wij onze tweede.  

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Henk werkt als consultant bij TNO. Manon is verpleegkundige 
bij Mediq Medisource. 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren? 

Wij zijn hier afgelopen oktober komen wonen in het huis van de 
familie Doornduin. Voor de andere nieuwelingen onder ons, 
tegenover de molen op nr 46 A.  Voor de oudere garde, het 
huis van Jan Veldman. 

Waar woonde je hiervoor? 

Vanaf onze studententijd woonden we in de stad Groningen. In 
2004 hebben we ons vorige huis gekocht in de Schildersbuurt.  

Wat was de belangrijkste reden om naar Noordlaren te ver-

huizen? 

Met opgroeiende kinderen in het achterhoofd wilden we heel 
graag een huis met een tuin. Daarnaast is de omgeving Zuidla-
ren en de Drentsche Aa voor ons bekend terrein sinds onze 
kinderjaren. Noordlaren hadden we daarom al langere tijd op 
de radar; ver genoeg van de stad en toch praktisch dichtbij qua 
werk. Geruchten in Stad dat Noordlaren ‘een leuk dorp’ zou zijn 
maakten de keuze ook niet minder moeilijk. 

Hoe is de ‘inburgeringperiode’ verlopen? 

Wat ons betreft zeer goed. Een warm en hartelijk ontvangst 
door de verschillende directe buren. Met oud en nieuw werden 
onverwacht oliebollen van buurvrouw Anja door buurvrouw Tia 
langsgebracht, da’s toch prachtig! En aan het begin van het 
jaar een schitterende marathon waar de passie van de dorpsin-
woners niet te missen was. 

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven storten? 

Het is zeker onze intentie om daarbij betrokken te zijn. De eer-
ste bijeenkomst voor het dorpsfeest is al een feit.  

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren? 

Meerdere. Als eerste natuurlijk onze tuin. Na jaren op een bo-
venwoning te hebben gewoond is dat echt een verademing. 
Even de straat oversteken met de kleine om in de oude schuur 
de koeien van boer Hoenderken goede nacht te wensen terwijl 
de boerenzwaluwen je om de oren vliegen. En voor lekker eten 
hoeven we niet verder te lopen dan de Lanteern. 

Wil je verder nog iets kwijt? 

We hopen hier nog vele jaren met plezier te kunnen wonen.  


