
DORPSKRANT NOORDLAREN

Noordlaarders

zijn honden-

drol len meer

dan zat

Even

voorstel len: de

famil ie Gerlagh

- Verveda

Door: Sandra Jobing, Stichting
Festiviteiten

In de aanloop naar het
dorpsfeest hebben we
intensief overleg gehad met
de straathoofden. In een
aantal vergaderingen met
hen zijn de hoofdl i jnen
vastgesteld. De straten zijn
vervolgens aan de slag
gegaan en het bestuur heeft
de zaken steeds verder
verfi jnd en uitgewerkt. Het
heeft ook dit jaar bij een
aantal straten even ti jd nodig
eer het enthousiasme er van
af spat. Maar uiteindel i jk
hebben we toch voor de
stratenkeuring op
vri jdagavond 6 deelnemende
straten en voor de optocht
maar l iefst 1 2
wagens/creaties. Een prima
resultaat.
Vrijdag 21 juni: De
vri jdagavond, stratenkeuring,
was een geslaagde. De
weergoden waren ons

gunstig gezind, het was net
op ti jd droog ’s. De jury gaat
op pad en beland direct in de
wereld van doping en epo.
Een verscheidenheid aan
fietsers raast door de
Steegakkers. De winnaar is
op voorhand al bekend. Hoe
corrupt kan het zi jn?! De
nodige hoeveelheid aan
pil len, poeders en overige
middelen is verkri jgbaar bij
de dokter.
Dan belanden we in I tal ië
waar trio Penotti de jury
toezingt (en later op de
avond nog een gastoptreden
in de feesttent verzorgt). De
maalti jd is nog niet klaar,
maar de sfeer op het plein is
prima, een fontein, de
scooters en het steekijs
zorgen voor een mooi
plaatje. De jury is erg
gecharmeerd van de wijn
(hoezo omkoping?).
Vervolgens staat de jury voor
een dichte poort en kan

alleen binnengelaten worden
als ze het goede wachtwoord
roepen. De 3e en laatste
kans wordt benut en de poort
gaat open. We gaan terug in
de ti jd en belanden in de
Middeleeuwen. Aan alles is
gedacht: de kleding, het
paard, de zang, het koken op
open vuur, dieren,
pannenkoeken, pap, soep,
borden, mokken, etc. al les uit
het verleden. Een uitleg over
de wagen volgt en we
stappen weer in de huidige
ti jd.
Veel ti jd om bij te komen is er
niet want haast is geboden:
‘de paus li jkt het niet lang
meer vol te houden’. Er zi jn
al een aantal nieuwe
kandidaat pauzen die het
graag wil len overnemen. Na
een voorstel l ing zien we
eindeli jk witte rook opsti jgen.
Unaniem is er gekozen voor
de Grunniger paus. Hij kri jgt
het kruis omgehangen en de

nonnen knielen aan zijn
voeten, hi j zwaait met de wc-
borstel in het rond en
iedereen is gezegend. Mooi
detai l hier is ‘de menigte’.
Op naar 1 00% NL. Aan alles
is gedacht; de Sint, Sugar
Lee Hooper, het draaiorgel,
André Hazes, levend
ganzenbord met vele leuke
opdrachten, Geert Wilders,
de tent met lekkers en vooral
de Hollandse gezell igheid.
Tip voor de volgende keer:
‘informeer welke mensen er
in de jury zitten, dan kun je
ze ook ‘echt’ laten winnen’.
Een gezell ig en kleurri jk
geheel op het kampje bij de
Boenderstraat.
Dan even aan de wandel,
want via ’t Wegje kunnen we
het kampeerterrein op. Daar
staat een ongeduldige
campinggast met zi jn
caravan voor de slagboom te
wachten. De jury wordt door
de gastheer van de receptie
over het terrein geleidt en ze
kri jgen uitleg over wat er
overal te doen is. Het
animatieteam is nog druk
bezig, bi j de kampwinkel
wordt de jury verleid met
koffie en echte Noordlaarder
lekkernijen, de wc dame die
nog druk aan het boenen is
en een gast loopt onrustig
met zi jn wc-rol over het
terrein. Op het veld speelt
zich van alles af.
De jury gaat in overleg om de
uitslag te bepalen. Het plan
om in het centrum een DJ te
zetten en een ieder van een
natje en een droogje te
kunnen voorzien middels
mobiele cateringwagen,
durfden we niet aan gezien
de slechte weersvoor-
spell ingen. Gelukkig hadden
we een tent achter OBS de
Rieshoek, dus togen de
Noordlaarders massaal ’s
avonds naar de tent, waar de
sfeer er goed in zat met dj
Alwin. >>
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Dorpsfeest Noordlaren 2013
Het was weer een geweldig weekend, 21, 22 en 23 juni!



Vervolg voorpagina:

De stratenpri jzen werden
uitgereikt:
1 e prijs: Noorderstraat met
Middeleeuwen
2e prijs: Middenstraat met
Op de camping ‘t Zuimi-
zuiderhof
3e prijs: Steegakkers met
‘Tour de Steegakkers’
Publieksprijs: de Noorder-
straat.

Zaterdag 22 juni; ’s
Ochtends vroeg maakten wij ,
SFN, traditioneel het dorp
‘wakker’ middels enorm veel
lawaai, geproduceerd uit een
antieke brandweerauto. Rond
1 3.00 uur was de opstel l ing
van alle wagens gepland in
de Vogelzangsteeg. Weer
waren alle weergoden ons
gunstig gezind en kon de
optocht zonder al te veel
regen doorgaan. Onder
muzikale begeleiding van
Fanfarekorps Excelsior en
Showkorps Dindua toog de
optocht naar centrum
Noordlaren. De dames en
heren van de jury hadden
hun werk goed gedaan en de
pri jzen werden in de
Middenstraat aan de wagens
geniet door de wethouders.
1 e prijs: Noorderstraat met
de Middeleeuwse katapult
2e prijs: ’ t Veld met
Shakespeare’s
midzomernachtsdroom in het
Noordlaarder bos
3e prijs: Zuidlaarderweg met
de Melkweg van Noordlaren
Publieksprijs: Kerkstraat
met de inweidingsprocessie
voor de nieuwe paus

Onder muzikale begeleiding
van Aerdri jk worden de
wagens op de skeelerbaan
opgesteld. Ti jdens een
heerl i jke dorpsmaalti jd
verzorgd door de cateraar
Vijfschaft zorgen de 2
muzikanten ook hier voor
vertier. En dan is de tent
leegPPP. om snel weer vol
te lopen als iedereen
terugkeert voor de band en
de feestavond!
De band Xclusive XL, een
schitterende formatie
bestaande uit 8 mannen en
twee vrouwen, die een super
dimensie aan ons dorpsfeest
gaven. Tot 01 .00 uur
speelden zij voor een groot
publiek. Rond 22.30 uur
deelde de voorzitter de
pri jzen aan de straten uit, om
vervolgens weer verder te
gaan met het feest.
’s Zondags 23 juni, een
doorlopende schitterende
fotoshow van alle gemaakte
foto’s door o.a. bestuursleden
en dorpsbewoners, laten zien
hoe het weekend is verlopen.
Een mooie samenvatting van
vele uren werk.
Voor kinderen een uitgebreid
pakket aan animatie:

schmink, gl ittertattoos, met
ballonnen figuurtjes maken
en knutselen en een grote
spring/gl i jbaan buiten de tent.
Een pubquiz, waar toch wel
behoorl i jke kennis voor nodig
was. Kortom voor ieder was
er wat te doen.
Tot slot, ter afsluiting van het
dorpsfeest om half zes l ieten
heel veel kinderen ballonnen
op. Een kleurri jk geheel. En
nu maar afwachten wie er
een kaartje terug kri jgt! Laat
het ons weten zodat we deze
persoon van een pri jsje
kunnen voorzien.
En dan zit je als bestuur in
een lege tentPPPPPP..
en kijk je terug op een
geweldig weekend waarin
veel is gebeurd en veel is
beleefd en vooral veel
saamhorigheid te zien was in
het dorp. En daar doen we
het voor!
Allen bedankt en we zien
elkaar weer bij de volgende
activiteit! !
Vriendeli jke groet namens
Stichting Festiviteiten Noord-
laren: Sandra, Wil lem,
Fimke, Hilvert, Joop, Bert en
Peter.
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Rinne Boelkens
rinne.boelkens@ziggo.nl

Overige vragen
Janet Fonk
janetfonk@hotmail.nl
kerkstraat 13

Spelregels
Plaatsing van een brief hoeft niet
te betekenen, dat de redactie het
met de inhoud eens is. Wij stel len
reacties bijzonder op pri js en
staan open voor al le nieuwtjes,
tips, ideeën, verhalen, anekdotes,
brieven, artikelen, foto’s en
tekeningen. Anonieme stukken
verdwijnen echter in de
prul lenbak. Ingezonden kopij is
onderhevig aan de gebruikel i jke
redactionele bewerking.

Website:
http: //www.noordlaren.eu

Excuses!
Even het volgendeP..
In het vorige nummer (nr.
211 ) zi jn per abuis een aantal
advertenties niet verschenen.
Aan de betreffende
ondernemers onze excuses,
t.w. ;
-Overduin Casander
bedri jfsmakelaars,
- Total tankstation C. Annen,
- Veldman Fourages,
- Palinghandel Vos,
-Sants graafwerkzaamheden,
- B&B Buitengoed Achter de
Hoven
- Bouwbedri jf Wolters.

Redactie Dorpskrant Noordlaren

Bedankje
Na mijn val op 1 8 dec. J. l . , 1 0 dagen ziekenhuis U.M.C.G. , 7
weken Coendershof, Helpman en 1 6 weken in de Dilgt, in
Haren, ben ik weer thuis. Wat een fi jne reacties door middel
van kaarten, telefoontjes, cadeaus en bezoekjes.
Geweldig bedankt daarvoor .
Hartel i jke groeten van Janny ten Kate, Zuidlaren
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Door:PeterPrak

Uiteraard werd er meer dan
het riool geopend onlangs
aan het Haventje. De
projectleider, wethouders

Siel ing en Kouwenhoven
hieven het glas om te
toasten op het afgeronde
project. Ca 50 dorpsgenoten
waren erbij . De bestuurders
benoemden de feiten en
etaleerden trots. Voor een
bedrag over de € 1 mln is de
riolering in Noordlaren
vernieuwd, is nieuwe
bestrating aangelegd, is een
‘’zitje’’ bi j de Lanteern
gemaakt, is een driehoekig
hunebed bij de haven
geplant die TOP heet
(Toeristisch
OntmoetingsPunt, weer een
prachtig staaltje ambtel i jke
creativiteit die overal in de
provincie de kop op steekt),
nieuwe houten kades in de
havenkom en een overstort
van regenwater via een
molgoot de haven in.

In een zonovergoten setting
werd geluisterd, een biertje
gepakt, geouwehoerd met
buren en genoten van een
klein subsidie-restant wat
was omgezet in worst, kaas
en zoute haring. Kortom:
helemaal geen verkeerd
gegeven. Het mooiste
moment was toen de
wethouders de met fris water
gevulde giertank voor de

kerk openden. Langzaam
maar bedaard kabbelde het
water van de kerk, voor ‘’Jan
en Gine’’ langs, naar het
havenpleintje, de bocht om
van de weg af. Om
vervolgens onder luid gejoel
van de kinderen de haven in
te lopen. Het werkt!
Noordlaren is er weer wat
mooier op geworden.

Feestelijke opening riool

Geachte dames en heren,

In de dorpskrant is vele malen de schoonheid en de fi jne
leefomgeving van ons dorp beschreven. Er bl i jkt bi j sommigen
echter een ander idee over deze positieve beoordeling van het
dorp te bestaan.

In toenemende mate worden n. l . zonder bl ikken of blozen
afgewerkte hondenbrokken op straat en zelfs voor inritten en of
deuren gedeponeerd.

Buiten het feit dat bi j de bolus op de bijgeleverde foto
geconstateerd kan worden dat de darmfunctie van deze grote
hond voortreffel i jk is en dat de baas goede brokken uitgezocht
heeft, bl i jft de diagnose asociaal bovenaan staan.

Het houden van dieren is bijzonder waardevol, maar l i jkt ons
geen vri jbrief voor vervuil ing en overlast van anderen.

Met vriendeli jke groeten namens,
F vd Berg, D. Bolwijn, T. Coppinga, F. Olieberg,
G. Smit, G. vd Werff.

Ingezonden: Noordlaarder bolus

Door: Lucas Hamming

Na het succes van afgelopen
jaren is er ook dit jaar weer
een open dag van de imkeri j ,
op zondag 1 4 jul i laten we
belangstel lende weer van
alles zien op het gebied van
de imkeri j nl . al les op het
gebied van het houden van
bijen en het verwerken van
de honing .Dit jaar zul len wij
ook uitgebreid laten zien wat
wij doen als teeltstation voor
het telen van zacht aardige
Buckfast bi jen .

Momenteel staat de
bijenhouderi j onder grote
belangstel l ing mede door de
problemen zoals de
wintersterfte ook hierover
wordt uitleg gegeven .

Er zul len die dag een aantal
imkers aanwezig zi jn die de
bezoekers zul len rondleiden

en uitleg geven over al les
wat er zoal te zien is .

Tevens is er een stand met
honing en bijen producten ,
en kunnen de bezoekers
honing proeven .

De bijenstal huisvest een
groot aantal bi jenvolken
welke gebruikt worden voor
het geven van curcussen
aan imkers , waar veel
belangstel l ing voor is . We
rekenen er op dat veel
mensen een bezoekje komen
brengen aan onze bijenstal
en iets mee kri jgen van deze
boeiende hoby waar wij zo
intensief mee bezig zi jn .

De bijenstal staat aan de
weg naar de kerkduinen te
Noordlaren en zal worden
aangegeven met borden .

Landelijke open imkerijdag
zondag 14 juli van 10 tot 16 uur
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Door: Peter Prak

Op 5 juni j . l . zi jn we
(Martinus Tuik, Inge Hordijk
en ondergetekende) naar
een bijeenkomst geweest
over zorg in Kleine Kernen.
De avond was georganiseerd
door de Vereniging
Groningen Dorpen. Op de
avond werden de initiatieven
van een dorpscafe in
Godlinze, en een eigen
ouderzorgcentrum in
Warffum gepresenteerd.
Omdat het verzorgingstehuis
in Warffum dicht ging,
probeert het dorp nu dit zelf
te organiseren. Het dorp wil
het zorgcentrum op kleinere
schaal voor eigen ouderen
geschikt maken. Zeer
lovenswaardig, maar ook
moeil i jk.

Onderweg in de auto terug
naar Noordlaren zaten we
wat na te praten. Wat zou in
Noordlaren mogeli jk zi jn op
dit gebied? Ook wij hebben
een sterk groeiend aantal
ouderen in het dorp. Zonder
aanpassingen in de woning
kunnen die daar helaas niet

eindeloos bli jven wonen. En
dat terwij l er meerdere grote
boerderi jen of
boerenschuren in het dorp
zijn waar na verbouwing
geli jkvloers (zonder trappen)
gewoond kan worden. En
wat te denken van andere
grote gebouwen in het dorp
als de school die (helaas) op
een dag vri j zal komen.

Dergeli jke ideeën hebben
alleen kans van slagen als er
meerdere ouderen in het
dorp zelf hier belangstel l ing
voor zouden hebben.
Vandaar hier de vraag aan
mensen die denken dat ze
niet meer 1 5 jaar in hun
huidige woning zul len
kunnen bli jven wonen en wel
graag in Noordlaren bli jven.
Mensen met interesse hierin
kunnen zich bij mij melden.
Bij interesse kunnen we dan
samen met de Vereniging
Dorpsbelangen kijken of er
iets mogeli jk is. Want niet
geschoten is alti jd mis.

Peter Prak (p.prak@home.nl/ 06
388 211 62)

Zorg in kleine kernen

Kerkrooster

Door: Floris Mulder

In de nieuwe 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

Eind apri l l iep ik met onze
hond door de Kerkstraat en
spotte tegenover de
Lanteern een spandoek met
daarop een afbeelding 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 betekenis hebben?

Toen ik het spandoek beter
ging bekijken, zag ik dat er
een naam in één van de
vleugels stond, huh? Wat zal
dat betekenen? Nieuwsgierig
als ik ben, meteen maar
even aangebeld om te
informeren wat het verhaal
achter deze spandoek is. Het
spandoek bli jkt een
geboortekaartje te zijn! De
ouders van Stace (Davy en
Tanne) wonen ti jdel i jk bi j
Tanne d´r ouders in. Ze zijn
onlangs verhuisd vanuit
Brabant naar het noorden en
ze hebben nog geen ti jd
gehad om een eigen huis te
kopen. Davy en Tanne
hadden afgesproken dat als
het een meisje zou worden
Tanne het thema mocht
bedenken. Aangezien Jace
van het manneli jk geslacht
is, heeft de vader het thema
bedacht. Deze keuze was
snel gemaakt nameli jk

draken. Draken hebben alti jd
al de interesse van Davy
gehad, hi j heeft zelfs een
draak op zijn rug laten
tatoeëren. Op het geboorte
kaartje en op het spandoek
(zelfde afbeelding) is een
eigen ontworpen draak
getekend. Deze is mede
door een teamgenoot
(i jshockey) van Davy
ontworpen. Deze
teamgenoot werkt in een
tattooshop en wil later zelf
een tattooshop beginnen.
Binnenkort zal Davy deze
draak getatoeëerd kri jgen,
zodoende reist zi jn zoon
alti jd met zi jn vader mee.
Thuis gekomen heb ik even
gekeken wat Wikipedia over
draken schri jft:
De draak is het vi jfde dier in
het twaalf jaarl i jkse cyclus
van de Chinese dierenriem
volgens de Chinese
kalender.
Karaktereigenschappen:
trots en levendig,
enthousiast, onweerstaan-
baar, geestdriftig, succesvol,
krachtig, extravert,
inspirerend en voelt zich
uitverkoren.
Ze zijn geboren, net als de
slang onder het teken van
geluk.

Even voor de statistieken:
Volledige naam : Jace Floris
van Steensel
Geboortedatum: 11 apri l
201 3
Tijdstip: 1 4:1 2uur
Trotse vader: Davy van
Steensel
Trotse moeder: Tanne
Duinker

Gespot!



Door: Wim Woudman

Stichting Het Groninger
Landschap schrijft historie
– binnen moderne marges

Deze nawinter was het
zover: De hele Oeverzone
van het Zuidlaardermeer-
Drents Diep werd onder
water gezet. Daarmee werd
een van oorsprong
natuurl i jke situatie van een
rivier, die jaarl i jks buiten z’n
oevers treedt in de nawinter,
werkeli jkheid.

Zandtransporten als in een
menselijke mierenstraat
In de jaren hieraan
voorafgaand werden er
tonnen aarde verplaatst,
waarbij menigeen zich
afvroeg waartoe dat moest
leiden. Over paden en dijken
werden in eindeloze
kolonnes door zware
vrachtmachines, gehuld in
stofwolken dikwij ls, massa’s
zand verplaatst, van A naar B
en van C naar D en soms
ook weer terug. Duidel i jk was
dat hier sprake was van
meerdere belangen:
Ten eerste was er al sinds
begin jaren negentig sprake
van gemeentel i jke
herinrichtingsplannen van
het Harener buitengebied. In
het begin van deze eeuw
werd die gedachte versterkt
en onderbouwd dankzij
plannen van de Europese
Commissie om een groot
deel van het gebied aan te
wijzen als Natura-2000-
gebied. Dit vanwege
belangri jke natuurwaarden;
zo was het een zeer goed
rustgebied voor
overwinterende eenden- en
ganzensoorten. Ook voor
bijzondere broedvogels bleek
het gebied een
toevluchtsoord; Roerdomp
en Porseleinhoen waren op
dat moment de zogenaamde
aanwijssoorten. Dat zi jn
soorten die op Europees
niveau extra bescherming
nodig hebben.
Ten tweede was er na de
onderwaterzetting van een

groot deel van het gebied in
de winter van 1 998 behoefte
aan structurele inrichting
ervan voor het geval zo’n
situatie zich weer zou
voordoen. Een deel van
Stad-zuid dreigde toen door
het wassende Hunzewater
onder water te komen.
Ten derde had het
waterbedri jf in de
Onnerpolder belang bij
verhoging van waterputten
via terpjesaanleg om
vervuil ing van toekomstig
drinkwater door
overstromend
oppervlaktewater te
voorkomen.
Om al die redenen werd er
een aantal jaren uitgebreid
met zand en veen gestoeid
om tenslotte het resultaat te
boeken dat we nu kunnen
gaan ontdekken!

Luilekkerland!
Vanaf dat moment was het
niet meer rustig in de polder.
Dageli jks trekken bekijkerde
en zelfs gecamoufleerde
lieden, meestal geriefl i jk
gezeten in bl ik, maar ook
lopende en fietsende
vogell iefhebbers langs de
Osdijk en over het fiets(!)pad
in het verlengde van de
Meester Koolweg om de
drommen vogels te
bekijkeren of te fotograferen.
Je hoefde alleen te remmen,
van de fiets te stappen en
om je heen te kijken en je vil
van de ene verbazing in de

andereP Wat een boel
soorten en wat een
aantal len! !
Een ornithologisch
Luilekkerland was ontstaan.

Ganzen en eenden
De vogels hadden het direct
door. This is the place to be!
Eind februari verplaatsten
drommen (Grauwe, Brand-
en Kol- ganzen hun
activiteiten naar het nieuwe
kilometerslange plas-
drasparadijs tussen de
uitki jktoren bij het meer en
Waterhuizerweg-
Oosterpolder. Er verbleven
toen ti jdel i jk enkele
tienduizenden wilde ganzen
in het gebied, die echter
begin maart toen het zachter
werd plotsel ing waren
vertrokken. Dat noteerde ik
op 5 maart. Toenemende
aantal len wilde
eendensoorten sloten zich
aan bij de overbl i jvers
(groepen Grauwe Ganzen,
Canadese Ganzen en enkele
tiental len Brandganzen, die
al le in onze gebieden zijn
gaan broeden de laatste
jaren) na het einde van de
februarivorstperiode.
Honderden eenden waren er
te zien, al lemaal in
prachtkleed, na de rui, dus
op hun mooist: Smienten,
Wintertal ingen, Pij lstaarten,
Wilde Eenden natuurl i jk.

Steltlopers; . .
Net voor de vorstperiode, die
eind maart begon,
verschenen de steltlopers,
deels op weg naar
noordeli jker broedgebieden,
deels eigen Nederlandse
broedvogels, die hier in al le
rust en in veil igheid konden
aansterken voor het
broedseizoen. Ondanks de
wekenlange koude met zelfs
i jsbedekking bleven de
aantal len op sterkte. Op 1 8
maart zaten er : minstens
300 Grutto’s, 1 1 0
Kemphanen, zelfs 6
Bontbekplevieren, terwij l de
Veldleeuweriken hoog in de
lucht hun tierel ierende liedje
l ieten luiden. Ook Bruine
Kiekendief en Zomertal ing
waren weer teruggekeerd.
Zo viel de vogelaarswereld
van de ene verbazing in de
andere. Ongekend wat er
hier al lemaal te zien was.
Vooral ti jdens de trekti jd, die
tot half mei voortduurde. Pas
nu in juni zien we alleen de
bli jvers en li jkt het erop, dat
bi jvoorbeeld al le
Kemphanen, die in dit gebied
gebroed hebben tot begin
jaren ’90, zich nog niet
hebben laten verleiden om
het in deze uitstekende
leefgebieden opnieuw te
proberen. Volgend jaar
misschien. Verrassingen zijn
er alti jd in de vogelwereld.

>>

"Uit de
lucht
gegrepen"
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Voor ons wandelaars,
fietsers uit de omgeving is er
nog steeds genoeg te
beleven langs de Meester
Koolweg en de Osdijk.
Grutto’s, Tureluurs,
Scholeksters en Kieviten
hebben nu, door het
vertraagde voorjaar, nog
steeds jongen en gedragen
zich al gauw gealarmeerd.
Ganzen zijn er meer en
meer, als gevolg van de
verbeterde
leefomstandigheden. Op
zelfgebouwde eilandjes
hebben Kokmeeuwen en
Meerkoeten jongen
uitgebroed en ook
Slobeenden en – met een

beetje geluk zie je ze –
Zomertal ingen zijn aanwezig.
Nu, eind juni, zi jn er – voor
het eerst – (drie) Kleine
Zilverreigers gesignaleerd.
Allemaal in onze achtertuin.
Neem eens een kijker mee
en een vogelboekje
(misschien een klapstoeltje),
zorg dat je de zon – een
schaars artikel dit voorjaarP!
- in de rug hebt en je kunt
heel rustig ki jken wat er
al lemaal zit. Ben je overtuigd
dat je een soort hebt
herkend, zet dan een kruisje
in je boekje en noteer erbij :
de datum en: Oostpolder of
Oeverpolder, Noordlaren!
Heb je zin in meer moois,
neem dan het pontje bij het
Drents Diep en vergaap je

aan het vogelwalhal la dat
sinds vorig jaar landeli jke
bekendheid kreeg door de
vestiging van Witwangsterns
(ze zijn ook nu weer geland!)

en de tiental len Geoorde
Fuutjes, nu rondzwemmend
met jongen: de
Kropswolderbuitenpolder.
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Kemphaan

DoorPeterPrak

De omgeving weet al langer
dat je een oude zeur aan het
worden bent, maar soms
ontdek je het zelf ook. In dit
geval helpt de landinrichting
een handje.

Het landschap waarin
Noordlaren gevonden ligt is
stokoud. De Hondsrug zet
daarin de toon, het gri l l ig
verloop van de wegen met
hun laanbeplanting zorgt dat
het landschap overal anders
oogt. De fysieke en
menseli jke ontstaans-
geschiedenis is overal
afleesbaar, geen perceel is
hetzelfde. Hier heeft de
historie de ratio kunnen
weerstaan.

De landinrichting heeft nu
onbedoeld wat geschiedenis
weggesneden. Volstrekt
logische overwegingen als
efficiënte bedri jfsvoering leidt
tot een bundeling van
percelen. Niets mis mee. Wel
jammer dat diverse smalle
percelen, gescheiden door
sloten of afrastering ineens
zijn verdwenen. Sloten
verdwijnen, percelen groeien
aan elkaar. Dit leidt tot meer
grootschalige en uniforme
percelen. Een van de mooie
landschapsschilderingen van
Noordlaren verl iest daarmee
iets van haar charme. Een
aaneenri jging van smalle
percelen richting het meer,
al len op een ander ti jdstip
gemaaid. Wisselende
kleuren in het spectrum van
geel naar frisgroen. Elk
voorjaar keek ik ernaar uit. Ik
word oud.

Groen geneuzel
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DORPSFEEST
Elke keer na het straatfeest bl i jft het idee, waarom niet vaker? Dit Noordlarense carnaval smaakt elke keer naar meer.

Beelden zeggen daarmee meer dan veel woorden. Op de volgende pagina’s vindt u een selectie van veel mooie

momenten. Daarnaast schreven veel straten een eigen verslag over hoe zij het dorpsfeest hebben beleefd, vaak geheel in

sti j l ! Ook deze verslagen leest u hieronder en op de komende pagina's terug. Meer foto's overigens ook op noordlaren.eu.

Noorderstraat
Door: Tia Ebbinge en Anja Wolters

Wekenlang is onze straat in
de weer geweest met veel
vergaderen overleggen en
uiteraard ook met veel
timmeren, klussen en
verven.
En als je zulke grote
bouwwerken als ons aan het
ontwerpen bent, heb je
uiteraard wel een goede en
ruime werkplek nodig. En
waar kan je dan beter zi jn
dan bij famil ie Wolters in
Glimmen in de schuur. Wat
geweldig famil ie Wolters dat
wij van jul l ie schuur gebruik
hebben mogen maken met
z’n al len. Hier wil len we jul l ie
heel erg voor bedanken.
Het is niet niet’s een paar
weken met de middeleeuwen
om je oren te worden
gesmeten en je schuur staat
stampvol met bouwwerken
en verfpotten en dan wordt
er ook nog een kattepult
gebouwd.
Hierbij wil len we iedereen
van de Noorderstraat die
mee heeft geholpen met
al les erg bedanken, het was
gezell ig onze stoere mannen
met het zware geklus, en het
vele denkwerk vooral over de
kattepult.
De torens waren wel erg
hoog om te schilderen en
dan sta je als vrouw te
zwieberen op een hoge
ladder. Er is heel wat verf
doorheen gegaan. En dan
alle mooie schilden en
speren maken wat een
geklus. Wat zul len we het
missen.
Heel wat zaterdagen zijn we
ook als vrouwen samen
lekker aan het verven
geweest.
De ene keer met die dan
weer met een ander. Omi
heeft ons van heel wat koffie
voorzien.
Wat zal het nu sti l zi jn in de
schuur. Aan alles komt een
einde maar jaPmisschien
moeten we toch wat vaker
samen iets in de schuur

ontwerpenPvoor de sociale
contacten was het wel erg
gezell ig. Waar zo’n
dorpsfeest wel niet goed
voor isPfamil ie Wolters zal
ons en alle bedri jvigheid wel
missenPof zijn ze toch
stiekem bli j dat de rust is
wedergekeerd op de
boerderi j .
Bedankt

Middenstraat
Door: Directie en gasten
Camping 't Zuimizuiderhof

Hier een laatste groet van
Camping 't Zuimizuiderhof
We hebben met zijn al len
veel lol gehad, bi j het
opbouwen van de camping
en de wagen.
Niet al les ging van een
leiden dakje.
Marcel S . Had op een
zaterdag alle naambordjes
keurig in de verf gezet en op
een ri j gelegd om te drogen.
Op een zondag morgen hij
ki jken naar het resultaat, en
shit al le bordjes lagen op de
grond en in het zand.
De kippen van de buren
vonden de bordjes te netjes
en hadden ze op de grond
gegooid.
Marcel zi jn reactie; Geef mij
maar een kip op mijn bord.
Feestcommissie bedankt en
tot over 5 jaar.

Corruptie aan de
Steegakkers! !
Van onze speciale omkopings-
onderzoeks-undercover-journalist

In het professionele
wielerteam van de
Steegakkers (hoofdsponsor
Jordan van D.) is afgelopen
21 en 22 juni een
grootschalig doping- en
omkopingsschandaal
blootgelegd. Door
diepgravend onderzoek is
onze undercover-journalist
een bende op het spoor
gekomen, waar de heren
Armstrong en Boogerd graag
bij in de leer zouden gaan.

Binnen het team is er sprake
van schandalig
dopinggebruik, omkoping en
steekpenningen.
Tijdens de Tour de
Steegakkers werd
hoofdverdachte John F. in
eerste instantie gekroond
met de gouden medail le,
maar daarna kwamen de
geruchten al snel op gang. F.
zou een avond tevoren al
hebben geweten dat hi j zou
winnen en boze tongen
beweren zelfs dat hi j al
geposeerd zou hebben op
het hoogste schavot!
Uiteraard ging onze
verslaggever op onderzoek
uit en heeft bewijzen
verzameld voor een
ongekende dopingcultuur
aan de Steegakkers! Dealers
zwerven vri j op straat rond,
midden in de nacht worden
onschuldige voorbijgangers
lastig gevallen door
medeverdachte Douwe D.
met de woorden: “Pil len! ! Wie
wil er nog PILLEN?”. Een
van de vele dieptepunten van
die gewraakte nacht is dat de
voortvluchtige Leonard H.
een nietsvermoedende
monnik heeft aangevallen en
ontdaan heeft van zijn
welluidende stem (en
sirene. . . ).
Ook de volgende dag was
deze bende nog actief ti jdens
de beroemde en geprezen
Optocht van Noordlaren. Het
team deed goede pogingen
de verslaggever af te leiden
door de inzet van een twee
schone rondemissen, maar
onder het mom van ‘aanwas
voor de Rieshoek’ werden
moeders, hoogzwangeren en
zelfs kinderen ingezet om
nieuw talent te vinden voor
dit wielerteam. Dit
vermoeden werd nog eens
versterkt doordat
onschuldige kinderen doping
kregen aangeboden door
een duidel i jk aan lager wal
geraakte dopingarts Fuentes.
Opvallend detai l : de massaal
aanwezige, éénwiel ige politie
weigerde in te gri jpen!

Concluderend kan gesteld
worden dat het team van de
Steegakkers genadeloos
ontmaskerd is en het
resultaat is te zien. Het
prachtig ingerichte, maar
beruchte “Epo-Café” is
ontmanteld en de
versieringen zijn verdwenen.
Alleen de namen op de straat
(prachtig vormgegeven in
onuitwisbare verf) zul len ons
tot in lengte van dagen
bli jven herinneren aan deze
duistere periode in het
bestaan van de Steegakkers.

Impressie Lageweg,
Boenderstraat,
Koningssteeg.

Als ik zeg dat ik in een
jubelstemming was dit
voorjaar i.v.m. het naderend
dorpsfeest, dan l ieg ik.
Eerst maar eens naar De
Hoeksteen om de fi lms van
de 8 voorgaande
dorpsfeesten te bekijken.
Toch wel leuk! ! ! ! ! ! ! ! !
Het al lereerste feest (1 973)
heb ik ook
meegemaakt.Ti jdens het
ki jken naar de fi lm, wordt
weer duidel i jk hoeveel
Noordlaarders van toen er
niet meer zijn.
Het leven is als een
karavaan die voorbijtrekt en
we moeten erin mee.
Dus Aktie! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Lydia wil wel wijkhoofd zijn
en al snel beginnen we met
vergaderen.
Op zondagmorgen doen we
dat en het is alti jd erg
gezell ig ti jdens die
bijeenkomsten. Toch wel
leuk! ! ! ! ! ! ! ! !
Langzamerhand komt er l i jn
in , t geheel. Geen wagen,
wel een draaiorgel.
Thema 1 00% NL.
We kunnen aan de slag en
worden steeds enthousiaster.
Toch wel leuk! ! ! ! !
Mooi om te zien was de inzet
van alle nieuwkomers in de
buurt! ! ! ! ! ! !
>> Vervolg op pagina 1 3
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Vervolg pagina 8

De legertent op het weiland
van Sjors wordt de
kroeg.De barbecue om in
de stemming te komen is
een succes. Iedereen
neemt wel wat mee en
volgens mij was er wel
voldoende om half
Noordlaren te eten te
geven.
Veel jeugdige buren deden
mee. Een kleine groep zit
w.s. nog getraumatiseerd
thuis. Het feit dat hun
ouders van plan zijn om
zich als “verklede gekken”in
de tent en in het dorp te
vertonen, werd hun teveel.
Arme Silas(jongste
buurman van 2 jaar oud),
zat in de tent bi j z,n moeder
op schoot, stamppot te eten
en meewarig om zich heen
te kijken, zich afvragend:
waar ben ik in beland?
Andre Hazzes(sorry Hazes)
zong zich de longen uit z,n
l i jf en wij deden mee, vooral
toen de jury langs kwam.
Barbara als bardame was
ook net echt.
En dan de optocht: Een en
al oranje, rood wit blauw en
folklore! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Toch wel
leuk! ! ! ! ! !
Ik zag Wilders aanpappen
met een dame in , t
oranje(bi jzonder)
Ik zag iemand fietsen in een
oranje blouse, die toch echt
heeft gezegd: ik doe niet
mee hoor, ik houd niet van
hopsasa tralala”Als dat niet
leuk isPP.
De Toppers waren
vertegenwoordigd(
nauweli jks uit bed te kri jgen
die morgen vanwege
bezoek aan de feesttent
vri jdagavond)
Na de optocht in optocht
naar de feesttent om te eten
of te feesten en het 9de
dorpsfeest kon weer
worden afgesloten.
Maar dan ,s
anderendaags! ! ! ! ! ! ! ! Mari jke
Bos loopt hier in de
Boenderstraat en kraait:

WIJ HEBB,N ALLE
EERSTE
PRIEZ,N! ! ! ! !
Kan ons niets schelen
Marijke Bos.

Wij waren 1 00% NL
en dat was 1 00%
geslaagd! ! ! ! ! ! ! !
(Toch wel erg leuk, Tity)

Door: Peter Prak

Sandra Jobing is al
geruime tijd een
enthousiaste en
daadkrachtige voorzitter
van de Festiviteiten
Commissie Noordlaren. Het
nieuws bereikte ons dat ze
er mee gaat stoppen. Tijd
voor een interview,
vlak na ons Dorpsfeest.

He Sandra, hoe gaat het?
Nog een houten hoofd van
het straatfeest?

Hoi Peter, het gaat prima.
Zeker geen houten hoofd. Als
je spa blauw drinkt valt dat
best wel mee.
We moeten ons hoofd 'koel '
houden in zo'n weekend, we
zijn toch alti jd degene die
verantwoordeli jk
zi jn voor wat er gebeurt.

Heb je de nacht voor het
straatfeest beter geslapen
dan de nacht erna of was er
geen verschil?

Totaal geen verschil . Ik slaap
alti jd goed.

Maar ook vlak voor het
straatfeest?

Jawel omdat ik weet dat we
het met zi jn al len goed
voorbereid hebben, de enige
onzekere factor is
het weer, maar daar ga ik
echt niet wakker van liggen.
Gelukkig viel dat niet tegen

Als bewoner, deelnemer
vond ik het weer Top en
Razendstrak georganiseerd.
Hoe kijk jij als
professional terug?

Professional?! We doen ons
best en trachten alles vooraf
zo goed mogeli jk te
organiseren. Met behulp van
draaiboeken en een fl inke
dosis ervaring gaan we er
vanuit dat we alles

meenemen in de
voorbereiding en
laten we (het l iefst) niets aan
het toeval over. Als je met
elkaar er zeker van bent dat
je dat gedaan hebt moet
het goedkomen. De rest (het
feest/de gezell igheid/ de
sfeer) moet door het dorp
gemaakt worden, daar
kunnen wij zelf verder niets
aan doen. En gelukkig
kunnen we vertrouwen op de
mensen uit ons dorp!

Zijn jullie ook goed uit de
kosten gekomen?

Ik heb de financiële
verslagen van de
penningmeester nog niet
gezien, maar vertrouw er
blindel ings
op dat het oké is. We werken
met een budget wat door de
jaren heen bij elkaar
gespaard is en met
dat bedrag in het hoofd bouw
je zo'n weekend op en vul je
het in. We maken de pot
nooit helemaal
leeg zodat je een eventuele
tegenslag op kunt vangen.

Het leek alsof er minder
straten versierd waren als
anders, was dat ook jullie
indruk?

Dat was niet al leen de indruk,
het is een feit.

Je komt over als een goed
georganiseerd bezig bijtje.
Wat voor werk doe je

eigenlijk?

Ik werk als docent
groenvoorziening bij
TerraNext (ondereel AOC
Terra) in Eelde en daarnaast
ben ik
planner, consulent,
studieloopbaanbegeleider, zit
in in het zorgteam. Ook ben
ik vertrouwenspersoon.
Kortom een afwisselende job
waarin ik me niet verveel.

Ik hoorde dat je de
feestcommissie wilt verlaten?
Is het niet gezellig meer? Of
mag je niet van Fred?

Gezell ig is het nog steeds,
ook na ruim 1 5 jaar staat dat
niet ter discussie. Fred is ook
de laatste die
zou zeggen dat ik er mee
moet stoppen. De keuze heb
ik zelf gemaakt. Er is een ti jd
van komen en
ook van gaan ook al doe ik
dat met 'pi jn in het hart'. Het
is een geweldige job om als
bestuur dingen
te organiseren voor het dorp,
de energie die je ervan kri jgt
en de waardering is enorm.
Dus . . . . . . . . wie
staat op en wil mij opvolgen?

Dus beste lezers, wie heeft
veel plezier in de
activiteiten die de
festiviteiten-commissie
organiseert en gunt dat
plezier ook aan anderen.
Meld je aan bij de
Festiviteiten-commissie.

Afscheidsinterview
Sandra Jobing
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Door Sandra Jobing

Via een mail aan de
ondernemers van Noordlaren
en een oproep in de
dorpskrant aan de bewoners
van Noordlaren hebben we
gevraagd om sponsoring van
het dorpsfeest 201 3.

De reden daarvoor was dat
wij als "Stichting Festiviteiten
Noordlaren" al weer 5 jaar
bezig waren met het

inzamelen van geld voor dit
evenement. Bezig in de zin
dat we allerlei acties, zoals
straatvol leybalwedstri jden,
meerkampen, paasvuren,
bloemenacties,
kerstbomenacties , op
hebben gezet 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, nameli jk het 5
jaarl i jkse dorpsfeest.
Ondanks al deze acties
kwam er onvoldoende geld
binnen.
Een van de redenen daarvan
is dat de afgelopen jaren de
animo om aan deze

activiteiten deel te nemen
terugloopt. Dat heeft dus
onmiddell i jk tot gevolg dat er
minder geld binnenkomt.

Na nogal wat denkwerk over
een manier om de inkomsten
op te vijzelen, zi jn we onder
andere gekomen tot de vraag
om sponsorgelden. En dat is
succesvol gebleken.

We hebben een geldel i jke
bijdrage ontvangen van de
ijsvereniging De Hondsrug,
Camping Achter de Hoven,
Veldman Fourages, Mark
Bansema, Beatrice Pol,
Leonard Hordijk, famil ie De
Jong, Loonbedri jf Sants,
Makelaardi j Lagro Ebens,
groentekwekeri j Noordlaren,

boomkwekeri j Fred Hemmes,
bouwbedri jf Wieland en
DOVO.
Verder heeft Robert Boverhof
van Pavil joen Appelbergen
de opblaasbare luchtkussen
buiten de tent voor de
kinderen (en later op de
avond ook volwassenen)
laten plaatsen.
Allen hartel i jk dank, evenals
dank aan de mensen die op
andere manier hebben
bijgedragen aan het feest,
zoals de vri jwil l igers voor het
opbouwen en afbreken van
de tent, de hulpen bij de
kassa etc.

Tot over 5 jaar! !

Sponsoring Dorpsfeest
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Door Floris Mulder

Wil je je even voorstellen?
Wij zi jn Chris Gerlagh , Ditty
Verveda en Bart en Lente
Wat doe je in het dagelijks
leven?
Bart gaat komend jaar
examen doen voor het VWO
op het Maartenscollege. Lente
gaat beginnen aan het vierde
jaar van het tweetal ig
onderwijs op het
Maartenscollege. Chris is
huisarts in oost Groningen en
Ditty is docent aan de
lerarenopleiding van de
Hogeschool in Leeuwarden.
Waar woon je?
We wonen aan de Lageweg
1 2. Onder de autochtone
dorpsbewoners ook wel
bekend als ‘het huis van
meneer Bakker’
Waar woonde je hiervoor?
We hebben in Groningen
gestudeerd en zijn, via 2 jaar
Soest, naar Tanzania
vertrokken om te wonen en
werken in het ziekenhuis en
verpleegkundeopleiding. Bij
terugkomst wilden we graag
terug naar het noorden. We
konden een huis huren in
Haren, waar we later ook een
huis hebben gekocht. Hier

hebben we alti jd met zeer
veel plezier gewoond.
Wat was je belangrijkste
reden om naar Noordlaren
te verhuizen?
We waren op zoek naar een
vri jstaand huis, met de
mogeli jkheid om nog steeds
met de fiets naar Groningen
te kunnen. .
Hoe is de
inburgeringsperiode
verlopen?
We zijn hier half apri l komen
wonen en toen waren de
voorbereidingen voor het
dorpsfeest al in vol le gang.
We vielen dus met de neus in
de boter!
Ga je je in het Noordlarense
verenigingsleven storten?
Lid worden van de
ijsvereniging is natuurl i jk een
must! Voor de inburgering zou
iets anders ook nog wel eens
wat zi jn.
Heb je al een favoriete plek
in Noordlaren?
Achter ons huis
Wil je verder nog iets kwijt?
Dankzij het dorpsfeest
hebben we in de korte ti jd dat
we hier wonen Noordlaren op
een zeer leuke manier leren
kennen !

Tijd van komen...
Bestelformulier Noordlaarder producten




