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MIEN TOENTJE 

Door Peter van Ek 

Hà een Tuin zult u denken, aan de Noorderstraat. Voor de meeste inwo-

ners van Noordlaren zal onze tuin vergeleken worden met een groot 

uitgevallen zak humus. Toch genieten wij veel van de natuur in onze 

‘tuin’. Ik zal het niet hebben over onze gepijnigde appelboom die ge-

bukt gaat onder het enorme gewicht aan appels, of onze prachtige 

bloeiende Oost-Indische kers of het majestueuze koninginnekruid. 

Neen, ik wil het hebben over het luchtruim in onze tuin.  

Nog nooit hebben we zoveel vlinders gehad. Het begon al voor onze vakan-

tie met een enorme vlucht aan glasvleugelpijlstaart vlinders. Dit zijn eigenlijk 

nachtvlinders en ze zoemen als kleine kolibries uitgenodigd door de geur 

van stuifmeel van bloem naar bloem. In tegenstelling tot de echte kolibrie-

vlinder (hebben we in het verleden ook wel eens gehad) blijven ze niet han-

gen boven de bloemen. Later in het seizoen werden ze opgevolgd door de 

Vosjes, zowel de grote (zeldzaam!) als de kleine Vos is waargenomen. Met 

tientallen tegelijk vertegenwoordigd, soms in aantallen van een stuk of vijf 

zittend op een bloem. Vaak geflankeerd door Dagpauwogen en Atalanta’s.  
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ER BIJ WEZEN ! 

WESPEN GESTOLEN ! 

NOORDERSTAAT WEL HEEL TROTS OP 

OVERWINNING (NU WETEN WE HET WEL !) 

MUZIKAAL NOORDLAREN LAAT VAN ZICH 

HOREN ! 

GEVANGENIS IN NOORDLAREN GESPOT ! 

VROUWEN VAN NU ! 

KLAVERS VAN JAS ! 

JO ! 

EN MEER P. PRAKTISCHE ZAKEN…... 
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Plaatsing van een brief hoeft niet te betekenen, dat 
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BERICHT VAN DORPSBELANGEN 

Door Inge Hordijk, Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

Na een lange vakantie is Vereniging Dorpsbelangen 9 september weer bij 

elkaar gekomen.  

Het grootste punt dat er ligt is de gemeentelijke herindeling. Alle inwoners van 

de gemeente Haren kunnen tot 15 september de gemeente via een vragenlijst 

adviseren bij hun keuze. Omdat wij het vermoeden hebben dat niet iedereen 

van deze inspraakmogelijkheid op de hoogte is, hebben wij gelijk honderden 

vragenlijsten opgehaald om huis aan huis te verspreiden. Naast deze informa-

tieverstrekking zijn we van plan om in kaart te brengen bij welke gemeente de 

Noordlaarders het liefst willen aansluiten: Groningen, Tynaarlo of Hoogezand. 

Mocht het zo zijn dat bijna alle Noordlaarders via de vragenlijst van de ge-

meente voor één en dezelfde gemeente hebben gekozen, dan kan de Ge-

meenteraad besluiten om Noordlaren aan die gemeente toe te voegen, ook als 

Haren zelf een andere keuze maakt. Tegen de tijd dat deze dorpskrant ver-

schijnt, zijn we waarschijnlijk al bij u aan de deur geweest rond deze kwestie. 

Een andere enquête waarmee jullie inspraak is gevraagd door de gemeente, is 

de voorkeur voor een speelplaatslocatie. Bedankt voor de vele reacties. Ik kan 

meedelen dat 92% van de inzendingen voor de speelplaats bij het Hovenpad 

hebben gekozen. De argumenten voor het Hovenpad zijn voornamelijk 

Aanbod: meerdere speeltoestellen, voor meerdere leeftijden geschikt 

Verkeersveiligheid: meeste kinderen hoeven de Zuidlaarderweg niet over te 

steken en het hofje is autoluw. 

Locatie: centrale plek in het dorp, voortbestaan school is onduidelijk 

We lazen meerdere keren het idee om het klimrek van het schoolplein naar het 

Hovenpad te verhuizen. Ook opperden mensen dat er wellicht dorpsgenoten 

zijn die het onderhoud van speeltoestellen zou willen verzorgen. 

We dienen dit advies in bij de wethouder. Als het budget voor de speelplaats 

bekend is, zullen we jullie betrekken bij ideeën voor vervanging of uitbreiding 

van speeltoestellen. Natuurlijk valt het terugbrengen van twee speelplaatsen 

naar één onder de bezuinigingsmaatregelen. Als Dorpsbelangen zijn we niet 

tegen bezuinigingsmaatregelen. We willen wel graag dat de wensen en ideeën 

van onze dorpsgenoten bij de uitvoering bepalend zijn. Deze enquête is daar-

voor bedoeld. 

De brede bussen over de Lageweg blijven overlast veroorzaken, vernamen wij 

via een ingezonden brief. Als vertegenwoordigers zullen wij de klacht bij Qbuzz 

en de gemeente bekendmaken. Op de jaarvergadering is de wethouder hier 

overigens al van op de hoogte gebracht. 

Tot slot een praktisch antwoord dat voor meer mensen handig kan zijn. Als 

een lantaarnpaal niet werkt of beschadigd is, dan kun je dit telefonisch doorge-

ven aan de gemeente Haren via telefoonnummer 050-5339911. Helaas heb-

ben wij al moeite met het vervangen van de buitenlamp van de Hoeksteen, dus 

maak je via dit telefoonnummer meer kans om goed geholpen te worden. 

 

mailto:janetfonk@hotmail.nl
mailto:rinne.boelkens@ziggo.nl)te


Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

September 2013 

3 

  

SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

  

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-1606781 

 

Vervolg van voorpagina 

 

Als je langs de bloemen scheerde liep je in een wolk van 

vlinders, sprookjesachtig gewoon. Ondertussen werd 

onze Oost-Indische kers aangevreten door de rupsen 

van het grote koolwitje en de citroenvlinder. Toe maar 

jongens, daar zijn ze voor, en tot volgend jaar! 

En naast de vele soorten zweefvliegen, die zich vaak 

voordoen als bijen zoals de snorzweefvlieg, was er ook 

nog plaats voor de dambordvlieg en de mooie groen 

geharnaste keizersvlieg. Waarvan ik altijd heb gedacht 

dat het de ‘strontvlieg’ was. Over vliegen gesproken, 

wist u dat er in huis twee soorten ‘gewone’ vliegen zijn? 

De ene prikt en de ander niet. Ze zijn moeilijk uit elkaar 

te houden, de prikker is een stalvlieg en de niet prikker 

(maar ook een vies beest) is de huisvlieg. Verder is de 

bruingeschouderde schorsvlieg veelvuldig gezien. 

Ook de Duitsers waren goed vertegenwoordigd, in de 

hoedanigheid van de Duitse wesp. Agressief marche-

rend door de tuin, en meewarig nagekeken door de on-

verstoorbare hommels. De Koekoekshommel  en de 

steenhommel waren in groten getale aanwezig. Af en 

toe vergezeld van een weidehommel. 

Wat een heerlijke zomer hebben we toch achter de rug, 

je zou bijna de crisis vergeten. Hebt u ook dingen mee-

gemaakt in de Noordlarense natuur? Laat het dan we-

ten, misschien een leuke nieuwe rubriek! 

UITNODIGING VOOR EEN BRAINSTORMAVOND 

Door: Inge Mook 

Op donderdag 26 september om 20.00 in de Tiehof is er 

een bijeenkomst, die als doel heeft om te brainstormen 

over wat en hoe we beweging kunnen brengen in onze 

wijken en dorpen (gemeente Haren) meer omzien naar 

elkaar, hulp durven vragen, hulp durven aanbieden, so-

ciale netwerken versterken en of een nieuwe impuls ge-

ven. Dit tegen de achtergrond van langer zelfstandig 

wonen, bezuinigingen op de formele ( betaalde) onder-

steuning en een inclusieve samenleving met minder 

etiketjes, hokjes en vakjes. Kortom de WMO en de 

Jeugdwet. 

Werkvorm: Brainstorm. Eerst een schets/beelden van wat er 

op dit terrein in het land allemaal gebeurt door Torion en 

daarna aan het werk! Elkaar inspireren, ideeën opperen etc. 

Deze bijeenkomst moet een steen in het water zijn waarvan 

de kringen uitwaaieren. 

Deelnemers :iedereen die dit interesseert, sleutelfiguren, 

vertegenwoordigers van dorpsbelang of de buurthuizen 

maar zeker ook de jeugd.  



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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“Wel oud, maar nog altijd genieten van het leven. Dat kan ook in Noordlaren.” 

 

De redactie ontving deze foto van dhr. Jan Luis. We zien mevr. Dien Sants en dhr. Jaap 

Mulder. Zij zitten regelmatig op het bankje op het pleintje aan het Hovenpad.  
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Zelfs waren er afgevaardigden van 2 politieke partijen van 

de gemeente Haren aanwezig. Alle bijen, ook de honder-

den solitair levende soorten, maken moeilijke tijden door. 

Onder andere door een gebrek aan bloemen op het platte-

land, lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers 

terug. Vele vragen werden er gesteld, ‘Het gaat niet goed 

met de bijen, hè?,’ vragen veel mensen en ze willen graag 

helpen. Het gebruik van landbouwgif Neonicotinoïden in 

het bijzonder waar breed op in werd gegaan. Als voorzitter 

van imkervereniging Haren- Paterswolde die in 2014 hun 

100 jarig bestaan mag vieren is dit een heel goed uit-

gangspunt om een dergelijke dag te laten slagen. Voor 

deze Open imkerijdag met tussen de 170 en 180 bezoe-

kers is voor mij de dag geslaagd.  

OPEN IMKERIJDAG GEWELDIG 

GOED BEZOCHT 

Door Berend Talens, voorzitter Imkervereniging 

Haren-Paterswolde  

Eelde: De Landelijke Open imkerijdag die zondag 14 

juli werd gehouden en waar imkervereniging Haren-

Paterswolde ook actief aan mee deed, is een zeer 

groot succes geworden.  

Het weer leek in de vroege ochtend roet in het eten te 

gooien maar gelukkig brak de zon door en werd het een 

prachtige dag. Lucas Hamming uit Noordlaren had zijn 

bijenstal open staan voor het geïnteresseerd publiek. 

Daar werden ze netjes ontvangen door een 4 tal imkers, 

deze vertelden graag over hun hobby. Deze imkers gaven 

voorlichting over alles wat met bijen te maken heeft, aan 

kinderen en volwassenen. Ze legen uit hoe belangrijk bij-

en zijn voor het in stand houden van de natuur en daar-

mee voor ons voedsel. 

 Er waren een aantal kramen ingericht met gereedschap-

pen, lectuur en bijenproducten, het publiek kon onder het 

genot van een kop koffie, thee of limonade dat door de 

vrouw van Hamming verzorgd een bijenpromotiefilm bekij-

ken. De aanwezige imkers vertelden van het ouderwetse 

korf imkerij, tot het moderne kast imkeren met verschillen-

de typen bijenkasten, en het onderdeel Koninginneteelt. 

Dhr. Wytze Faber uit Eelde gaf uitleg over een KI-

apparaat met microscoop waarmee bijenkoninginnen 

kunstmatig worden geïnsemineerd. Men kreeg uitleg over 

verschillende rassenbijen vooral de Buckfast en Carnica. 

Er waren grote groepen mensen waarbij de ogen nu echt 

open gingen, met reacties van: Moet je dit allemaal doen 

als imker. Het rond leiden van het publiek en de uitleg ga-

ven overweldigende reacties.  
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“Uit de lucht gegrepen”       

 

DE WESPENDIEF 

Door Wim Woudman 

Drie Wespendieven heb ik gezien in de buurt van Noord-

laren het afgelopen broedseizoen 2013! Altijd leuk want 

het is geen alledaagse verschijning.  

Wespendief of Pernis apivoris; dat laatste wijst op z’n voed-

selvoorkeur…. Letterlijk “bijeneter”. Hij graaft echter in onze 

wereld voornamelijk wespennesten uit, dus ik kan me niet 

voorstellen dat er iemand tegen deze Pernis apivoris 

(hardop uitspreken) is. Voor bijen is de Bijeneter paraat, 

maar die soort zien we hier zeer zelden. Gezien de perikelen 

rond de bijenstand gaat die soort het lastig krijgen, en niet 

alleen die soort… 

Op een dag in juli cirkelde (pas) mijn eerste dit jaar hier 

waargenomen Wespendief boven het “Tussengebied” (lap 

ruige natuur tussen Noordlaarderbos en Vijftig Bunder). 

Jaarlijks kom ik er wel een of een paar keer een tegen, 

meestal boven het Noordlaarderbos of in de omgeving van 

de Vijftig Bunder. Vijf minuten na die waarneming vloog er 

een tweede exemplaar wat haastig op van de grond aan de 

Tolhuisweg in hetzelfde “Tussengebied”. Die leek te zijn op-

geschrikt tijdens het graafwerk. 

Mijn laatste waarneming was op 15 augustus toen er een 

laag overzweefde bij de Drentse A (’t nieuwe fietspad bij het 

bekende (?) zwemplekje. 

Hoe is-ie te herkennen? 

De Wespendief lijkt op het eerste gezicht op de Buizerd. 

Bruin met lichte en gestreepte buik en ondervleugels, roof-

pietensnavel, brede vleugels, in zweefvlucht gespreide 

staart en niet al te snel. Ook door kenners wordt hij dikwijls 

niet meteen herkend. Toch is hij jaarlijks een aantal maan-

den in onze omgeving te vinden. 

 

 

Wat onderscheidt deze soort van de Buizerd? Tenminste op 

enige afstand in het veld, want in de hand of met een boekje 

zie je het meteen. 

1.In cirkelzweefvlucht  - schroevend, heet dat - valt op dat de 

vleugels horizontaal worden gehouden en niet in een licht “V” 

zoals bij de Buizerd. 

2.De kop is smal en doet duifachtig aan, afgezien van de 

gehaakte snavel.  

3.De blik is ‘verbaasd’ door de gele ogen; bij de Buizerd is 

die somber; die heeft bruine ogen (alleen op kortere afstand 

te zien natuurlijk). 

4.De vlucht, tussen het zweven door vaak, is wat weifelend, 

lijkt het. 

5.De staart is minder breed en wat langer, bovendien voor-

zien van een donkere eindband en twee smallere zwarte 

banden. Dit kenmerk is alleen te zien als je er goed onder 

staat en bij juiste belichting. 

6.Deze soort roofvogel is ook trekvogel en arriveert eind 

april/begin mei. Hij reist af vanaf 20 augustus tot half sep-

tember ongeveer. Dus als je tussen 15.09 en 15.04 een 

Wespendief denkt te zien, is de kans groot dat het toch een 

Buizerd betreft. Tenzij je natuurlijk in Midden-Afrika bent in 

die tijd. 

Malse larven in krokante verpakking 

Het gedrag van deze vogel is nogal heimelijk. Na terugkeer 

van de voorjaarstrek start hij meteen met  nestbouw of met 

het opkalefateren van een eerder gebruikt nest, goed ver-

scholen in een boomkruin, meestal van een naaldboom. Hij 

staat op tijd want hij is hier maar vier maanden, waarin drie 

weken moet worden gebroed en vervolgens nog zes weken 

op het nest moet worden gevoerd. En wat voor voer!! Zijn 

kopveren zijn schubbig om niet te worden gestoken door uit-

zinnige wespen. Want wat niemand aan moet denken dat 

doet deze vogel! Met z’n poten wespennesten uitgraven! Het 

gaat om de goed met larven gevulde raten. Die worden met 

de poten vervoerd naar de jongen, die soms op kilometers 

afstand op het nest zitten. En ook zo’n waarneming is een 

duidelijke aanwijzing: een Buizerdachtige die sleept met 

wespenraten moet een Wespendief zijn! 

Om wespennesten te vinden zit hij voornamelijk stil; in een 

bosrand, op een helling (buitenland), op een paaltje 

(trouwens nooit gezien (door mij dan) langs een snelweg; 

wel de Buizerd). Vanuit die plek neemt hij waar: wespen wij-

zen door hun vlucht aan waar hun nest zit. Kwestie van te-

gen de wespenstroom in bewegen en je komt er, als Wes-

pendief, vanzelf. 
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PLUIM 

Door Anonymus 

In de afgelopen 5 jaar is de Feestcommissie met man en 

macht bezig geweest om evenementen te organiseren 

voor Noordlaren en daarmee geld te verdienen. Waar-

om? Niet om er zelf beter van te worden, zeker niet om 

er rijker van te worden, maar ze zetten zich geheel be-

langeloos in voor het dorp! 

Ze werken keihard om ervoor te zorgen dat er genoeg geld 

in kas is voor het volgende dorpsfeest. Ze brainstormen, ze 

vernieuwen, ze veranderen, ze proberen alles om het alle 

mensen te betrekken bij hun eigen dorp. De feestcommissie 

heeft prachtig werk verzet! 

Maar soms wordt de commissie als ‘Klaagmuur’ gebruikt. 

De animo loopt terug voor sommige evenementen, maar de 

feestcommissie is hier niet de oorzaak van en de mensen 

die er wél zijn op de evenementen ook niet. Klachten over 

terugloop worden aan de verkeerde personen gericht. Als 

het stoort dat er weinig mensen zijn, is het logischer om 

later de afwezige dorpsgenoten te vragen hoe dit zo komt 

en of mensen ideeën hebben om dit te veranderen. 

Daarom nu even heel nadrukkelijk: Sandra, Willem, Fimke, 

Hilvert, Bert, Joop en Peter: HARTELIJK BEDANKT! 

Een dorpsgenoot   (schrijver bekend bij de redactie….spannend hoor) 

In een berm of langs een houtwal, met enig geluk, is wel 

eens zo’n uitgegraven wespennest te zien. Let op resten 

van wespenraten. Daar sloeg de Wespendief toe!! U en mij 

uiteraard niet gezien! 

Vlinderen 

Een Wespendief die z’n territorium wil verdedigen met zich 

in de kijker spelen, want zingen doet-ie niet. De Wespendief 

gaat dan “vlinderen”; hij stijgt tot op zekere hoogte, soms 

heel hoog en start een serie snelle vleugelslagen boven het 

lichaam, waarbij de vleugels elkaar lijken te raken. Die vlin-

derbeweging duurt telkens maar enkele seconden, maar het 

is echt een zeer curieus gezicht. Je verwacht zoiets niet van 

een buizerdachtige roofvogel. Vaak wordt die acrobatie een 

aantal keren herhaald. Vanaf volgend jaar mei maar eens 

op letten! 
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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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Namens de redactie: dit artikel is ‘verloren’ geraakt in de vorige 

dorpskrant, daarom alsnog plaatsing. 

VERSLAG DORPSFEEST 2013 

Door Tia Ebbinge 

Waar zijn we? Is dit de Noorderstraat wel? 

Ik sluit mijn ogen en doe ze weer open, hoe kan dit, 

waar zijn wij als Noorderstraat bewoners allemaal te-

recht gekomen? Het is niet te geloven, we zijn alle-

maal in een andere eeuw beland. We staan in eens 

voor een kasteelpoort met een prachtig schild erop. 

De deuren zijn dicht en er branden fakkels boven op 

de torens. He, er staan ook vlaggen te wapperen in de 

wind.  

Na dat wij ons wachtwoord hebben gegeven mogen we 

uiteraard ons Noorderslot in. Wat zijn we toch goed bevei-

ligd tegen alle onheil van buiten af. Ja het is wat, onheil ligt 

altijd op de hoek en dan al dat slechte volk, we worden er 

vaak door belaagd. En dan ook nog alle arme sloebers die 

vaak bij ons komen.  

Nu zijn wij als kasteelvrouwen en jonkheren en jonkvrou-

wen de beroerdste niet dus mogen ze af en toe wel een 

broodje mee pikken van ons.  

Het is alleen wat lastig als de sloeberkinderen ons gaan 

beroven, dat vinden we minder leuk. Gelukkig zijn daar 

onze stoere riddermannen die ons altijd beschermen.  

Vandaag wordt het vast een leuke avond. We hebben be-

zoek van jonkheren en jonkvrouwen uit de omgeving en 

dan halen we natuurlijk alles uit de kast om ons goed op 

de kaart te zetten.  De gehele avond zijn we druk in de 

weer geweest. Het was even hard door ploeteren maar 

dan staat er ook wat.  

Je komt het grote oude kasteel in en dan staan er al drie 

enorme tafels klaar. Je ruikt de geur van de soep die 

hangt te pruttelen in de pan boven het vuur. Ach ook nog 

een kipje aan het spit en we eten ook nog overheerlijke 

pannenkoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijn wordt rijkelijk rondgebracht. De broden zijn ge-

bakken en de tafels zijn rijkelijk gevuld met heerlijke din-

gen. Wie heeft er van de boekweit en grutten geproefd en 

de jam. Er wordt zelfs door vier mensen liedjes gezon-

gen.  En de nar gaat vrolijk rond en maakt hier en daar 

een dansje. Er lopen prachtige kasteelvrouwen en jonk-

heren rond in hun mooiste kleren te pronken. En onze 

monnik is ook aangeschoven.  

Buiten zien we op de oprit dat ons paard er ook al is. Het 

paard krijgt het nog druk met ons morgen moet het onze 

kar trekken in de optocht. Dan horen we dat er mensen 

buiten de poort staan. O jee, wie zullen dat zijn. De kas-

teelvrouw kijkt verschrikt op, wie verwachten we nu nog.  

De kasteelvrouw rent naar onze  poort, en de jonkheer 

komt er achteraan. De kleine ridder springt in de toren: 

wachtwoord. We horen van alles maar niet het juiste 

wachtwoord. Dan komen ze er niet in. Dan klinkt Noor-

derslot. Ja dat is goed, de kleine jonkvrouw zingt een 

liedje in de toren, de poort gaat open.  

Welkom in ons Noorderslot in de middeleeuwen. We kij-

ken onze ogen uit wie zijn deze mensen? Wonen die ook 

bij ons? We begrijpen er niets van, wat komen ze doen?  

Lees verder op pagina 11 
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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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Ze komen bij ons kijken. Oh, nou vooruit dan maar het ziet 

er wel als goed volk uit. 

Dan zijn er op opeens weer twee straatsloebertjes en wordt 

de kasteelvrouw weer van haar tasje beroofd, het is ook niet 

te geloven. We rennen achter de sloebers aan, gelukkig 

daar zijn onze stoere ridders die ons helpen. Sloebers: niet 

bij ons aan tafel! 

We vragen vriendelijk of de vreemdelingen willen aanschui-

ven. Dat vinden ze goed. Maar die vreemde kleren? Het is 

toch raar. Komen die soms uit een ander tijdperk waar  wij 

nog geen weet van hebben. Ze kijken rond en maken aan-

tekeningen op iets wat we niet kennen. En waar schrijven 

ze mee? Waarvoor doen ze dit? We laten het over ons 

heen komen en feesten vrolijk verder.  De dieren lopen ook 

om ons heen.  

Ik zie vanuit mijn ooghoek dat de sloebervrouw weer op een 

bankje ligt te slapen. De koksvrouw schenkt nogmaals een 

wijntje in, de kruidenvrouw loopt rond met van alles. Er 

wordt gezongen en geproost en lekker gegeten. De avond 

valt, de fakkels gaan aan.  

De vreemdelingen staan nog uitgebreid alles in oog aan-

schouw te nemen. Wat is er toch zo bijzonder aan een kata-

pult dat is toch een alledaags ding voor ons. Ze kijken er-

naar als of ze er nog nooit een gezien hebben.   

De avond is geslaagd. De vreemdelingen vragen ons of me 

meekomen naar een grote tent die achter op het veld staat. 

Uiteraard doen we dit. Wat een enorme tent waar komt die 

nou vandaan? Binnen is het heel groot, en heel gezellig. 

Wat een vreemde muziek horen we toch. Maar je kan er op 

dansen dat doen we dan maar.  Er wordt zelfs bier ge-

schonken wel uit een heel vreemd kopje of wat het ook mag 

wezen.  Dan horen we dat we een prijs hebben gewonnen.  

Dat is bijzonder leuk. We rennen naar voren en horen van 

de vreemdelingen dat we de 1
e
 prijs hebben gewonnen voor 

de beste straat en de publieksprijs. Hier hebben we nog 

nooit van gehoord maar het klinkt goed hoor. We zijn heel 

blij en dansen er vrolijk op los.  Na verloop van tijd gaan we 

maar weer eens naar Noorderslot terug. De fakkels brand-

den nog maar de tafels zijn leeg, het is tijd om te gaan sla-

pen. 

 

MUZIEK IN DE BARTHOLOMEUSKERK 

Door de Culturele Commissie 

Ook in het nieuwe seizoen 2013/2014 kunt u weer genie-

ten van muziek in onze dorpskerk. De evenementen vin-

den steeds plaats op zondagmiddag, aanvang 15.00 

uur, met uitzondering van het ochtendconcert op 2 fe-

bruari 2014. Woekerend met onze beperkte financiële 

middelen zijn wij erin geslaagd het aantal opvoeringen 

voor dit komend seizoen uit te breiden. Het programma 

ziet er als volgt uit: 

 

17 november 2013: 

Vocaal ensemble Sequens met een gevarieerd programma, 

van Bach tot Bacharach 

15 december 2013:      

CD-presentatie ‘Rond de Messiah van Georg Friedrich 

Händel’ door Dirk Herman de Jong 

2 februari 2014, 10.30 u!: 

Een streekgebonden koffieconcert met lekkere hapjes in de 

pauze. Noordfolk met Winterliederen, deels Grunneger re-

pertoire, daarnaast Nederlandse, Platduitse en Engelse 

nummers en ook middeleeuwse liedjes en instrumentale 

stukken 

16 maart 2014: 

Bach, vóór de pauze vertolkt op cello (twee van zijn be-

roemde cellosuites gespeeld door Mayke Rademakers), na 

de pauze op saxofoon (bespeeld door Harry Cherrin) met 

verrassende bewerkingen voor dit instrument 

30 maart 2014:  

Passieconcert met twee Johannes-Passionen: van Heinrich 

Schütz en van Joachim von Burck, uitgevoerd door het Vo-

caal Schütz Genootschap 

27 april 2014: 

Pianotrio ‘Tricolore’: Marius van Delden (cello), Marette 

Haaxman (viool) en Jan de Roos (piano) met een program-

ma van klassieke kamermuziek 

 

De eerste twee evenementen worden hier nader toegelicht. 

In volgende edities van de Dorpskrant zullen de overige 

concerten aan de orde komen.   

Lees verder op pagina 12 
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17 november 2013: Vocaal ensemble Sequens met een 

gevarieerd programma.  

Sequens is een Nederlands gemengd vocaal ensemble. De 

formatie bestaat uit Gera van der Hoek (sopraan), Ceciel 

van der Zee (sopraan), Joop Verburg (countertenor), Han 

Warmelink (tenor) en Rein van Dijk (bas). Het repertoire van 

de groep verandert voortdurend van samenstelling en kleur; 

telkens wordt gezocht naar het vocale werk dat het best bij 

het ensemble past. Serieus musiceren staat voorop, maar 

de vrolijke noot zal nimmer ontbreken. De door de formatie 

uitgebrachte CD's 'Tussen Keulen en Parijs' (1996) en 'Oude 

zakken, goede wijn' (live, 2004) zijn het bewijs van de pro-

grammering van Sequens: een mengeling van geestelijke en 

geestige muziek uit uiteenlopende stijlperioden en uit ver-

schillende windstreken, met een vocaal accent op helder-

heid, doorzichtigheid en intimiteit. 

De leden van Sequens zijn afzonderlijk amateurs, maar vor-

men gezamenlijk een professioneel ensemble. De formatie 

heeft in heel Nederland meer dan 300 optredens verzorgd in  

kerken en concertzalen, in muziektheaters en tijdens culture-

le manifestaties. Het ensemble was in al die jaren regelmatig 

te beluisteren op de landelijke radio- en tv-zenders en scoor-

de hoog op diverse festivals, zowel in het lichte als in het 

klassieke repertoire. Ook buiten de landsgrenzen wordt op-

getreden; zo staat in het voorjaar van 2014 een tweetal voor-

stellingen in Parijs op de concertagenda. Meer informatie 

over Sequens vindt u op www.sequensinfo.nl. 

 

 

15 december 2013: CD-presentatie ‘Rond de Messiah 

van Georg Friedrich Händel’ door Dirk Herman de Jong 

Het bijzondere van dit zondagmiddagprogramma is dat u 

geen live muziek te horen krijgt, maar een combinatie van 

gesproken woord en muziekopnames. In het tijdsbestek van 

een regulier concert zal een 20-tal delen uit de Messiah van 

Händel vanaf verschillende CD’s (dus in diverse uitvoerin-

gen) worden afgespeeld, ingekaderd in een toelichting die 

de volgende thema’s aansnijdt: 

-de muziek van Händel vergeleken met de muziek van tijd-

genoot Bach (uit diens Weihnachtsoratorium zullen ook en-

kele passages worden afgespeeld); 

-een korte ontstaansgeschiedenis van de Messiah; 

-de opbouw van het werk; 

-woordschildering/tekstschildering in de Messiah; 

-het libretto (de tekst) van het werk; 

-verwantschap tussen Händels religieuze werken – zoals de 

Messiah - en zijn opera’s; 

-de Messiah: een stuk voor het ‘theater’, niet voor liturgisch 

gebruik; 

-verschillende versies van het werk; 

-de grootschalige ´romantische´ uitvoeringen van de Mes-

siah in de 19e en het begin van de 20e eeuw met honder-

den (en soms met meer dan 1000!) koorleden; 

- de huidige ´authentieke´ of ´historisch geïnformeerde´ uit-

voeringen, juist met heel kleine ensembles. 

De presentator van deze zondagmiddag verzorgt op diverse 

locaties cursussen ´Luisteren naar klassieke muziek´, waar-

over meer te lezen is op zijn website www.magismusicus.nl. 

De toegangsprijs van onze concerten bedraagt € 12,50, 

inclusief koffie/thee in de pauze. Kaarten kunnen besteld 

worden op het e-mailadres cultuur-noordlaren@hot-

mail.com.  

De Culturele Commissie Noordlaren (Jan Luis, Carolien 

Overweg en Dirk Herman de Jong) 

http://www.sequensinfo.nl
http://www.magismusicus.nl
mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
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Met Twitter worden er korte berichten uitgewisseld  

met andere gebruikers. Dat wordt "twitteren" ge-

noemd.   

Tijdens het dorpsfeest werd er druk getwitterd met # 

Tweetsstreet2013, hier de meest opvallende en leukte 

tweets. 

 

10-06-2013: feestbeest, @MariskaBeentjes 

Is jouw tweet over onze straat grappiger of orgineler? Laat 

je horen op #tweetstreet2013 

 

14-06-2013: ton  feest, @tonfeest 

Een zwaluw maakt nog geen zomer #tweetstreet2013 

 

20-06-2013: Froukje Pit, @froukjepit 

Eindelijk ook op Twitter  thnks 2 #tweetstreet2013 

 

20-06-2013: Froukje Pit, @froukjepit 

Waarom hangt er nou net een tweet over een vogelver-

schrikker aan onze boom!?! ;-) #tweetstreet2013 

 

22-06-2013: Jaap van Essen, @jaapvessen 

#tweetstreet2013 

 

22-06-2013: oclu, @oclu1 

Wij vliegen zonder EPO. Maar wel 100%NL 

#tweetstreet2013 

 

22-06-2013: oclu, @oclu1 

Vogels zonder vleugels. Losgetrild, bijna klaar voor de twee-

de helft. #tweetstreet2013 

 

 

22-06-2013: Feest Noordlaren, @FeestNoordlaren 

De eerste prijs voor de noorderstraat #tweetstreet2013 

 

22-06-2013: Bram van Dieren, @BramvanDieren 

In Noordlaren bij het Dorpsfeest @tweetstreet2013 

 

22-06-2013: Suzanne van der Land, @Suzanneathome 

En de Dorpsstraat heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Waar is 

het ezeltje gebleven?? #noordlaren #tweetstreet2013 

http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
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Cursussen  

Luisteren naar klassieke 

muziek 

Noordlaren    

docent: Dirk Herman de Jong 

 
 

In het najaar worden deze muziekcur-

sussen weer gegeven. Voor de volgen-

de muziekcursus zijn nog plaatsen 

open: vanaf 31-10-2013 zes donder-

dagavonden (cursus 5) 
 

Inhoud van de cursus: kijk op 
www.magismusicus.nl 

 
 

Iedereen kan in deze cursus instappen.  

Voorkennis is niet nodig. 

 

Cursusgeld: € 75,-. Deelnemende part-

ners: € 15,- korting op het totale bedrag 

 

 

Wilt u een gratis voorproefje van 

een uur om te zien of dit iets voor u 

is? Dan bent u welkom op dinsdag-

avond 8 oktober om half 8 (einde: 

half 9). 
 

 

Opgave voor de cursus of voor het voor-

proefje: 

dirkherman@gmail.com  of  in-

fo@magismusicus.nl  of  (050) 4061128 

Na opgave ontvangt u nadere informatie. 

 

In Memoriam 

 
Beste dorpsbewoners, leerlingen, oud-leerlingen en di-
rectie van OBS de Rieshoek, 
 
Door de overweldigende belangstelling is het voor ons 
onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor 
het warme medeleven dat wij hebben ontvangen tijdens 
de ziekte en na het overlijden van  
 

Geziena Jansje Tiesinga – Hovius 

“Juf” Geja 

 

Daarom willen wij jullie op deze manier bedanken voor 
de vele bezoeken, bloemen en kaarten. Jullie warme 
belangstelling was en is een grote steun voor ons. 
 
Henk Tiesinga 
Jeroen Léon 
 
Noordlaren, september 2013 

 

In Memoriam 

 

De warme blijken van medeleven en de vele kaarten, 
telefoontjes en bezoekjes die wij hebben ontvangen 
voor en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorg-
zame papa en trotse opa,  

Jan Boddeveld 

 

hebben ons bijzonder goed gedaan, hiervoor willen wij u 
hartelijk bedanken. 
          
Henny Boddeveld-Kok, 
Mathijs, Yolanda, Iris & Kim, 
Jan & Loes 

http://www.magismusicus.nl
mailto:dirkherman@gmail.com
mailto:info@magismusicus.nl
mailto:info@magismusicus.nl
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In de rubriek Gespot gaan we opzoek naar opmerkelijke, 

opvallende verschijningen / gebeurtenissen in Noordla-

ren. Met pen en papier in de aanslag gaat de reporter op 

pad. Voor tips mail de redactie:                                   

dorpskrant@noordlaren.eu. 

 

 

 

 

Door Floris Mulder 

Tijdens het dorpsfeest deed ik weer vele nieuwe contacten 

op. En dan blijkt maar weer dat iedereen wel iets leuks te 

vertellen heeft over ons prachtige dorp Noordlaren. Zo ook 

Piet en Sas Offringa. Zij wonen al vele jaren met erg veel 

plezier aan de Middenstraat op nummer 5. Piet Offringa ver-

telde me dat zij wonen in een voormalige politiewoning. Aan 

de keukentafel met een lekkere kopje koffie vertelden zij mij 

het e.e.a., maar ook mevrouw Dammer, wonend om de 

hoek, (aan ´t Wegje) kwam met aanvullende informatie.  

Omstreeks 1949  werd deze woning gebouwd, met hieraan 

vast een soort bijkeuken met daarin een heuse politiecel. 

Buiten in de achtertuin stond vroeger ook nog een hok voor 

de politiehond (Rex?). Het hondenhok is allang verdwenen, 

maar de politiecel is er nog steeds. Deze politiecel is hele-

maal opgeknapt door de familie Offringa zelfs de celdeur is 

nog helemaal origineel. Hierin zit een luik, maar ook een kijk-

venster. De ijzeren deur is loodzwaar, en is in de oorspron-

kelijke kleur geschilderd.  

Aan de buitenkant van de woning is een heel mooi tegelta-

bleau ingemetseld. Hierop staat het wapen van de gemeen-

te Haren, maar ook nog de tekst POLITIE. Omdat dit voor 

verwarring kan zorgen, is hier een stuk hout overheen ge-

schroefd. Deze tegeltableau is ontworpen door  de Gronin-

ger kunstenaar Anno Smith (1915-1990).  

Deze Anno Smith heeft heel veel van dit soort tegeltableaus 

ontworpen. Voor het gemeentehuis Haren, de Tuin-

dorpschool in Haren, en voor nog vele andere gebouwen.   

Als eerste bewoners, woonde familie Kloosterman er. Dhr. 

Kloosterman is ongeveer 10 jaar diender geweest in Noord-

laren, hierna stopte hij met werken vanwege zijn leeftijd. 

Dhr. Kloosterman werd opgevolgd door dhr. Van der 

Zwaag. Ook hij woonde hier met zijn vrouw. Het is mij onbe-

kend of zij ook kinderen hadden. Dhr. Van der Zwaag is 

vele jaren diender in Noordlaren geweest, zijn dienst ver-

band werd voortijdig beëindigd, hierna zijn ze verhuisd naar 

Zuidlaren, waar hij kwam te werken op de kazerne.  

Of er echt ook ooit iemand in deze cel is beland wist nie-

mand met zekerheid te vertellen, wel gaat het verhaal dat er 

iemand een keer vanwege openbare dronkenschap in deze 

cel is beland (zal wel tijdens een dorpsfeest zijn geweest;-)). 
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KERKENROOSTER 

22 sept. 10.00 uur  

 Trefpunt kerk Glimmen, Ds. Hans Bouma, startzondag 

29 sept. 10.00 uur  

 Trefpunt kerk Glimmen, Ds. M.de Jager 

6 okt. 10.00 uur  

 Trefpunt kerk  Glimmen, Ds. J. Greive Jeugddienst met 
 gospelkoor ”cantanova” uit Borger 

13 okt. 10.00 uur  

 Bartholomeus kerk Noordlaren, Lieddienst, cantorij 

20 okt. 10.00 uur  

 Trefpunt kerk Glimmen, Ds.W.Tinga 

27 okt. 10.00 uur  

 Trefpunt kerk Glimmen, Ds. A.Hekman  

3 nov. 10.00 uur  

 Geen dienst i.v.m. Oecumenische dienst, RK kerk 
 Haren 

10 nov. 10.00 uur  

 Bartholomeus kerk Noordl, Pastor L.Jansen, oogstdienst 

EXPOSITIE IN DE HOEKSTEEN 

Door de expositiecommissie 

Op zondag 15 september en zondag 13 oktober orga-

niseert de Culturele Raad Haren wederom een mooie 

expositie in de Hoeksteen, Lageweg 45a te Noordla-

ren. De openingstijden zijn van 14.00u tot 17,00u.  

YANNA NIJENHUIS IN DE HOEKSTEEN 

Vanaf mijn jonge jeugd ben ik al aan het handwerken. 
Borduren, poppen maken, kleding naaien en de laatste 
jaren quilt ik en maak ik poppen van Tilda. Ook heb ik 

antroposofische poppen gemaakt. 

Deze poppen worden gemaakt van eerlijke materialen zo-
als: tricot, wol, katoen en wolvilt. De vulling is van scha-
penwol.  Droogvilten is ook een manier om poppen en die-
ren te maken, erg leuk om te doen. 

IDA KALMA IN DE HOEKSTEEN 

Schilderen is voor mij dé manier om mezelf te uiten. 

Een abstract schilderij, zoals ik schilder, is voor mij de 

meest persoonlijke weergave van hetgeen je bent, 

voelt en uitstraalt.   

Ik werk het liefst met olieverf en paletmes. Zo komen mijn 

schilderijen het best tot hun recht. Deze verf geeft mooie 

diepe kleuren en je kan er dagen in blijven werken. Het 

liefst gebruik ik vrolijke, opgewekte en zonnige kleuren zo-

als rood, oranje en geel.  

Schilderen geeft mij grote voldoening en ik kan hierbij lek-

ker ontspannen en mezelf weer helemaal opladen. Een 

schilderij is nooit van tevoren bedacht, het ontstaat uit me-

zelf. Ik ga gewoon staan en begin dan. Je kunt precies aan 

mijn schilderijen zien hoe ik me voel. Het geeft mij een 

goed gevoel, wanneer ik weet; dit is uniek, dit ben ik. 

Al vanaf mijn jeugd ben ik creatief bezig en heb ik veel cur-

sussen gevolgd op het gebied van textiele werkvormen , 

tekenen, kunstgeschiedenis en quilten. De laatste 16 jaar 

heb ik me helemaal toegelegd op het schilderen. Al deze 

jaren ben ik lid van de teken- en schildergroep in Roden, 

waar ik les krijg van Antje Sonnenschein en Ger Kuylen-

berg.  

Af en toe voor de verandering maak ik realistische schilde-

rijen. Hier kan ik ook erg van genieten. 

Voor iemand anders schilderen: in mijn eigen kleuren geen 

probleem. Graag laat ik me door u inspireren. 
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WAAROM IN NOORDLAREN? GENIETEN VAN 

BOERENSLIMHEID! 

Door Peter Prak 

Omdat: 

a/ er meer Nederlanders zijn die Noordlaren niet kennen 

dan wel 

b/ mensen die er eenmaal komen haast niet meer ver-

trekken 

c/ of om simpelweg te vieren hoe mooi het is 

wordt regelmatig stilgestaan bij de vraag:  

‘’Waarom in Noordlaren?’’. 

Nu aandacht voor ‘’boerenslimheid’’. Daar waar een land-

man dagelijks zijn kostje bij elkaar moet scharrelen bij onze-

kere omstandigheden wordt je gedwongen om creatief te 

zijn. Omdat velen in de huidige slechte omstandigheden 

moeten bezuinigen hier wat nuttige tips uit het recente 

dorpsverleden om het uit de lengte of de breedte te halen.   

‘’As’t geld kost den huft’t nait’’ zee de boer. ‘’Behaalve as ik 

’t ken verkoop’m.’’ 

Het zijn voorbeelden/anekdotes uit de Noordlaarder dorps-

geschiedenis. Om niet met pek en veren het dorp uitgedra-

gen te worden, of om ’s ochtends vroeg een met krentje brij* 

ingesmeerde voorruit te zien, betreft het hier alleen verhalen 

over agrariërs die niet meer in het dorp wonen. Een boeren-

fatwa moet voorkomen worden! 

Persoon x, kwam uit het Westen en zocht een boerderijtje in 

het noorden. Uiteindelijk vond hij een keuterijtje waar een 

oudere landman woonde. De prijzen hier waren wel heel 

veel lager dan daar, dus al vrij snel kwamen de komende en 

de gaande man uit de prijs. Mooi man! 

Die nacht kropen 2 tevreden kostgangers in hun bed op dit 

ondermaanse. 

Vlak voor de overdracht van de woning belde de landman 

de nieuwe eigenaar nog. ‘’Jong, ik heb hier net de reekn’ 

kreegn’ van de antenne op mien dak dijk’k nog betoalen 

mot. Liekt mie wel wat tou das toe dij betoalst…’’ 

Prima dacht de nieuwe man, ik wil niet onredelijk zijn en een 

nieuwe antenne is mij wel wat waard. Aldus geschiedde. Er 

werd 85 gulden nabetaald (redactie: dit was de munteenheid 

die in de vorige eeuw door de opkomst van de PVV werd 

afgeschaft).  

Groot was zijn verbazing toen hij later de desbetreffende 

antenne bestudeerde. Deze zag er bepaald niet nieuw uit, 

en navraag in de buurt leerde dat deze er toch al zeker een 

‘’jaar-of-wat’’ opstond. Van dichtbij bevatte de antenne al 

behoorlijk wat roest en vuil. ‘’Huh?’’ 

De telefoon bij de hoorns vattend belde hij de landman op, 

met de boodschap dat het helemaal geen nieuwe antenne 

was! 

‘’Nee mienjong dat woz ik, moar dat heb ik die ook nooit 

beweert ja! Hij stoat d’r al zeum’m joar op, moar ik haar nog 

nooit de reek’n betoalt. En dou von ik ut mooi das’ toe dat 

veur mie doun wolst!’’ 

Persoon y&z, ook uit het Westen en dus voor de mensen 

hier toch wat wereldvreemd, kochten een grote boerderij. 

GE-WEL-DIG in hun nopjes waren ze. Het waren geen hele 

stille mensen dus deze kostgangers zochten pas hun bed 

toen het groots en meeslepend was gevierd. Vlak voor het 

transport was er nog een ‘’garage-sale’’ bij de boerderij 

(redactie: elders in het land hebben mensen vaak een kleine 

schuur waar alleen de auto in past (!). Zo een kleine schuur 

staat daar bekend als garage).  

Het nieuwe stel ging er ook naar toe. Met belangstelling 

werd geconstateerd dat zelfs te touwtjes waar de hooipak-

ken mee waren dichtgebonden weer gekocht konden wor-

den. Cradle to Cradle bestond al in Noordlaren voordat het 

uitgevonden was. Tot hun verbazing stonden er ook een 

paar enorme schuifdeuren te koop. ‘’Goh’’ zei de kopende 

dame tegen de verkopende boer, ‘’die lijken precies op de 

schuifdeuren in de woonkamer! Had je er nog twee op re-

serve staan hier in de schuur?’’ 

‘’Nee heur’’, zei de man vriendelijk, ‘’ dat binn’n dizze deur’n, 

ik heb ze d’r oet hoalt, ze kenn’n schoev’m dus binn’t roer-

nde zoak’n. Moar as toe ze in de koamer wust hebb’n, den 

kist ze moar beder koopm’ nait?’’  

Succes! 

* Deze zoep’mbrai is best inventief. Het spul droogt zo kei-

hard op als een rode waas op een ruit dat je het met een 

scheermesje weer af moet krabben. 
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VROUWEN VAN NU 

Door Het Bestuur en de Programmacommissie 

 

Vrouwen van nu zijn vrouwen die... 

- elkaar willen ontmoeten 
- hun creativiteit willen ontplooien 
- aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken 
- met daad en krachtige stem willen participeren in heden-
daagse maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

De afdelingsavonden worden maandelijks gehouden in 

de Hoeksteen en beginnen om 20.00 uur. 

Activiteiten van de vrouwen van nu zijn o.a. Twee Klaverjas-
clubs, De Fietsclub, De Schilderclub, De Leeskring. Regel-
matig wordt er een excursie georganiseerd.   

Bent u benieuwd naar ons programma voor het seizoen 
2013/2014? 

18 september 2013  

Lezing  “De Etstoel” door Albert Hovius. 

16 oktober 2013  

Lachen om de dagelijkse dingen m.m.v. Hennie Kuijer van 
radio Drenthe 

19 november 2013  

Voettocht naar Santiago de Compostella m.m.v. Willemien 
Tielemans 

18 december 2013 

Creatieve avond m.m.v. Mieke Hooijman 

15 januari 2014 

Knie-,voet- en rugklachten m.m.v. Fa Schutrups – Exloo 

19 februari 2014  

Jaarvergadering Microkrediet en project Benin m.m.v. Aukje 
Ferwerda 

19 maart 2014   

Shantykoor “Lös Zaand” 

16 april 2014   

Gezamenlijke maaltijd  

 

Hierbij nodigen we gelijk alle Noordlaarder Vrouwen uit om 
geheel vrijblijvend eens een afdelingsavond bij te wonen. U 
zult merken dat het gezellige avonden zijn en bijna onmis-
baar voor de instandhouding van ons gezamenlijke dorps-
gevoel. We bestaan nog, dankzij een aantal actieve vrijwil-
ligers.  

U kunt uw steentje bijdragen om “VROUWEN VAN NU” af-
deling Noordlaren te laten voortbestaan. 

DE LEESKRING VAN DE VROUWEN VAN NU  

 

De volgende boeken worden in 2013-2014 gelezen en be-
sproken: 

 

Peter Terrin    -Post Mortem   

    (5 november bij Wil Bronkhorst) 

Jón Kalman Stefánsson -Het verdriet van de Engelen 

Anton Valens   - Het boek Ont 

Jiri Weil   - Leven met een ster  

KLAVERJASSEN 

Door Borgert Vrieling en Martinus Tuik 

Afgelopen seizoen was er weer een goede opkomst en 

erg gezellig. Na zeven kaartavonden was Henny van 

Delden de winnaar bij het klaverjassen en mocht ze de 

beker in ontvangst nemen. Van harte gefeliciteerd 

Henny! 

De avonden worden weer korten, dus een teken dat het 

klaverjasseizoen weer in zicht komt. In september begin-

nen we weer met klaverjassen en kruisjassen in De Hoek-

steen. 

We spelen het komende seizoen drie rondes i.p.v. vier en 

zoals gebruikelijk beginnen we om 20.00 uur. 

Data klaverjas- en kruisjasavonden: 

27 september 2013 

25 oktober 2013 

29 november 2013 

20 december 2013 

31 januari 2014 

28 februari 2014 

28 maart 2014 

Wij heten jullie in september weer van harte welkom in De 

Hoeksteen. 
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LEZERSPEN 

Door Jo Franssen 

Carina mijn buurvrouw vond het echt iets 

voor mij om de pen ter hand te nemen 

voor onze dorpskrant en daarin heeft ze 

beslist gelijk, want dat is iets wat ik graag 

doe, schrijven.  

Ik ben Carina's buurman Jo Franssen en ben 

geboren als Maastrichtenaar al waar ik op 

mijn 27e de kriebels kreeg  en de ruimte opzocht in de  pro-

vincie Groningen.  Ik  kreeg al direct een hevige winter van 

77/78 voor de kiezen en daar ik als Limburger slechts op 

ondergespoten tennisvelden gekrabbeld had met ijshockey-

schaatsen  schafte ik maar eens wat tweedehands noren 

aan.  Daar het getal 11 een sterke aantrekkingskracht heeft 

op een Maastrichtenaar en ik ook de 11-stedentocht daar-

mee associeerde meldde ik mij aan als lid van de elfsteden-

vereniging en ontving daarbij een startnummer, waarop mijn 

Friese collega fysiotherapeute Saakje mij duidelijk maakte 

dat ik dan het recht had om vroeg te starten op de elfsteden-

toertocht.   

Dat was schrikken en aanvankelijk nog wild zwaaiend met 

mijn armen begon ik mij te oefenen op de ijsbaan in het 

Stadspark en kreeg al snel de smaak te pakken van het 

zwerven op het gestolde water door de provincie Groningen 

en zo kwam het dat ik voor het eerst in Noordlaren kwam, 

waar ik op het vaartje stapte en het Zuidlaardermeer voor de 

eerste keer in mijn leven betrad. Liefde op het eerste gezicht 

dat winterse dorp aan dat gitzwarte meer! Een metafysische 

ervaring dat zweven over het ijs, wat - zo bleek later - op de 

terugweg veroorzaakt werd door een krachtige rugwind op 

de heenweg. 

Ik werkte destijds in het toenmalige AZG en na kortdurend 

te hebben gewoond in Zuidhorn en de stad Groningen, 

kwam er een kans voorbij om in Noordlaren te komen wo-

nen en in september 1981 kwam ik terecht in de toenmalige 

woongroep Deel aan de Zuidlaarderweg 69.  De paradijse-

lijke omstandigheden hadden mij al snel in hun greep:  

moestuinieren,  een windmolen in het zicht,  een windturbi-

ne in de tuin, wandelingen langs de Drentse A,  fietstochten 

in het Drentse achterland en vooral schaatstochten met  

woongroeplid Nyckle Swierstra en dorpsgenoot Berend 

Maersingh.  

Op een dag in 1985 reden wij met z'n vieren de Blokzijler 

Merentocht samen met een gemeenschappelijke kennis 

Wanja Ligthart. Al snel ontdekte ik dat niet alleen haar 

prachtige schaatsslag mij trof, maar meer en wij planden 

wat vaker schaatstochten en wat een treffer! Op Carnavals-

dinsdag sta ik een biertje te drinken voor café " In de Vogel-

struys" op het Vrijthof in Maastricht en vraagt mij een ken-

nis: zeg Jo was jij geen lid van de elfstedenvereniging? Dan 

zou ik mij maar eens inschrijven in de Frieslandhal. Mij al 

afschminckend in de trein haalde ik nog net de inschrijfbalie 

in Leeuwarden en inmiddels hadden Wanja, Nyckle en Be-

rend zich in Groningen bij het VVV gemeld. Uit solidariteit 

startte ik met hen om half tien 's ochtends. En wat een 

tocht! In het stikdonker kwamen wij aan op de Bonkevaart 

met z'n vieren over de finishlijn.  

En zo is het begonnen ... Wanja kwam er een jaar later bij, 

Twan onze zoon in 1987, Suzan in 1989 en sinds 1990 

kwamen Harrie Blaak en Carina Visser in het voorhuis wo-

nen waar Sebastiaan en Gwen zijn geboren. Het leven in 

Noordlaren, dat vooral gemaakt wordt door de mensen die 

er wonen, is na 32 jaar in mijn ziel gegrift als een krachtig 

schaatsspoor op het zwarte ijs van ons Zuidlaardermeer. 

Dat er nog vele belevenissen  in ons mooie dorp moge vol-

gen. 



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? 
Meine Alserda en zoon Thomas 
Ellie's Venema en dochter Iris 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Rietdekker 
 
Waar woon je? 
Meesterkoolweg 4 
 
Sinds wanneer woon je in noordlaren? 
Half december 2012 
 
Waar woonde je hiervoor? 
Zuidlaren en Annen 
 
Wat was de belangrijkste reden om naar Noordlaren 
te verhuizen? 
De ruimte 
 
Hoe is de "inburgeringsperiode" verlopen? 
Goed, mede door het dorpsfeest 
 
Heb je al een favoriete plek in Noordlaren? 
De plek waar we wonen 

Wil je je even voorstellen? 

Mijn naam is Jennie Siebering 

 

Wat doe je in je dagelijks leven? 

Ten eerste ben ik een levensgenieter. Ik ben de moeder 
van Katja en Maarten, vriendin van Gezienus en bonus-
moeder van zijn kinderen. Daarnaast mag ik 40 uur per 
week aan het werk bij NOVO als teamcoördinator van 
een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Dit is een kwekerij, pluktuin en houtkloverij. 
Tevens zit ik in de OR. 

 

Waar woon je? Middenstraat 2A, direct naast de Lan-
teern. 

 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren?  1 juli 2013. 

 

Waar woonde je hiervoor? Hoogezand. 

 

Wat was je belangrijkste reden om naar Noordlaren te 

verhuizen? Mijn liefde voor Gezienus van Iren. 

 

Hoe is de ‘inburgeringperiode’ verlopen?  Voor ik hier 
woonde werd ik al gevraagd ‘straathoofd’ te worden. Ik 
zou zeggen dat de inburgering klaar was vóór ik hier 
woonde. 

 

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven stor-

ten? Jazeker, straathoofd is nog maar het begin… 

 

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren ? Zaterdag-
ochtend de biologische groenteboer en des nachts op 
ons pleintje sterren kijken. 

 

Wil je verder nog iets kwijt? Dank je Bertus, het huis is 
zó geweldig! 


