
Noordlaren  

dorpskrant 

Twee maandelijks nieuws en advertentieblad van Noordlaren 

November 2013 nr. 213           oplage 320 stuks 

In dit nummer o.a.:  
“Uit de lucht gegrepen” 

Door Wim Woudman 

ARENDPANIEK! 

Met z’n spanwijdte van ruim twee meter hangt er een hele lap boven je 
hoofd als hij overzeilt. Compleet met de grote bruinzwarte of, bij een 
volwassen vogel, gele haaksnavel en de stevige klauwen voldoende 

om duizenden ganzenharten op hol te laten slaan. De Zeearend! 

De kans om dit beest niet zo ver van huis tegen te komen is groot. Ook voor 
de duizenden hier in de omgeving overwinterende ganzen, maar voor hen is 
het een kwestie van leven of dood……. als deze kolossale arend zijn scha-
duw over de groene vlakten laat glijden. 

Gevolg: een enorme wolk van luid snaterende Kolganzen, Grauwe Ganzen, 
Canadese Ganzen, Rietganzen, met daardoorheen  vluchten wilde eenden, 
zoals Wilde Eend, Slobeend, Pijlstaart en bovendien gealarmeerde Kieviten 
en paniekerige Meerkoeten in de sloten. Arendpaniek!   

        Lees verder pagina 3 

 Noordlaren kiest met grote 
meerderheid voor Tynaarlo. 

 Gemeentebestuur Haren trekt 
eigen plan. 

 Ondernemend Noordlaren. 

 Mooie muziek, lekker eten en 
goede kunst. 

 Nieuws van de stichtingen en 
verenigingen. 

 Lezerspen door Pim Timmer. 

 Tijd voor kerstbomen! 
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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 
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WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

 

CONTRIBUTIE 2013 

Door Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

 

Langs deze weg willen wij u verzoeken de contributie over 2013 te 
betalen. 

De contributie bedraagt € 10,00 

Betalen kan op drie manieren: 

 

Per acceptgirokaart (zit in deze dorpskrant) 

Wilt u zelf uw naam en adres op de acceptgiro in te vullen. 

 

Elektronische betaling 

Wilt u dan uw naam, adres  en contributie 2013 vermelden. 

 

Contante betaling bij de penningmeester van Dorpsbelangen: 

 

Adverteerders van de dorpskrant hoeven de contributie niet te beta-
len. 

Adverteerders van de dorpskrant en website hoeven de contributie 

niet te betalen. 

Adverteerders van de website verzoeken wij wel om de contributie te 
betalen. 

 

Om het de bezorgers gemakkelijk te maken doen we standaard een 
acceptgiro in de krant. 

 

Heeft u de contributie van 2013 reeds betaald dan staat dat geno-
teerd op onze lijst. 

Begin december zullen we de betalingen controleren en daar waar 
nodig een herinnering tot betalen sturen aan diegene die dat verge-
ten is. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Rinne Boelkens. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

Namens Vereniging Dorpsbelangen, 

NL25 INGB 0007 6160 10 

Rinne Boelkens (penningmeester) 

Lageweg 65  

9479PB Noordlaren 

050-8222666 
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-1606781 

Vervolg van pagina 1 

Ook voor de vogelaar (en niet alleen die) van nu een 
nieuwe gewaarwording in de nabijgelegen poldergebie-
den tussen Hoogezand, Noordlaren en Haren.  

De Zeearend is terug in Nederland als broedvogel. Sinds 
het begin van dit millennium eerst alleen in de Oostvaar-
dersplassen – geregistreerd in de film “De Nieuwe Wil-
dernis” – vervolgens in het Lauwersmeergebied en de 
Delta van Maas en Rijn. Het gaat nu om een paar of drie 
of vier, die jaarlijks in Nederland broeden, na afwezigheid 
van ………. enkele eeuwen. Gevolg van de ontwikkeling 
van grootschalige natuurgebieden en meer tolerantie bij 
de mens, die eertijds verantwoordelijk was voor het ge-
wapenderhand uitroeien van deze imponerende roofvo-
gel, die vanzelfsprekend nu een wettelijke bescherming 
geniet. 

Grootschalige natuurontwikkeling is het toverwoord. Rust 
aldaar is een tweede voorwaarde. Dan ontstaat er een 
habitat voor de grote roofvogels. Mits er natuurlijk ruime 
kans is op prooi. Na jaren van malaise, als gevolg van 

gifgebruik in de landbouw en vervolging, is de Zeearenden-
bevolking in Europa weer groeiende. Hij bouwt een enorm 
nest in een boom, dat jaren achtereen gebruikt kan worden, 
maar er moet wel veel ruimte en rust in de omgeving van de 
broedplek zijn. 

In het Zuidlaardermeergebied wordt aan deze voorwaarden 
voldaan. Met als enige kanttekening dat er van broeden geen 
sprake zal kunnen zijn zolang gebruikers van het gebied, dat 
zijn boeren en recreanten, overal kunnen komen. Een duide-
lijk ontoegankelijk rustgebied is er niet. Groninger Landschap 
zal dan een aanzienlijk deel van bijvoorbeeld de Kropswol-
derbuitenpolder moeten sluiten voor wandelaars. 

De Zeearend liet zich voor het eerst langere tijd zien in de 
winter van 2007/8. Toen verbleef er een gedurende ander-
halve maand, waarbij overnacht werd in het Friescheveen bij 
Paterswolde. In de winter van 2011/12 waren er twee vogels 
ruim twee maanden. Deze overnachtten in boomgroepen in 
de directe omgeving. In die tijd werd er extra gepatrouilleerd 
om te nieuwsgierige natuurfotografen te leren zich te beheer-
sen. 

En dit jaar is het alweer raak. Een Zeearend wordt regelma-
tig gemeld vanaf half augustus tot op het moment van ver-
schijnen van dit blad. “Vliegend Matras” zegt men wel eens, 
want daarmee wordt de omvang van de vliegende vogel heel 
voorstelbaar. Breed gevingerde vleugels en een merkwaar-
dig korte staart zijn ook kenmerkend. Hij vliegt met vrij trage 
slagen en kan bij wind en thermiek als gevolg van opstijgen-
de warme lucht ook tot op grote hoogte schroeven. 

Nog een arend, die jaarlijks in het gebied te zien is, is de Vis-
arend. Dat is een doortrekker, die soms enige tijd blijft han-
gen (ook letterlijk). In april-mei en in september-oktober, op 
weg naar en van hun broedgebieden in noordelijker streken. 
Daarover een andere keer. 

 

Ander vogelnieuws: Let in het Noordlaarderbos op groepjes 
Kruisbekken!  



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

November 2013 

4 

DE HERINDELING EN NOORDLAREN 

Door Theo Sieling, Wethouder gemeente Haren 

 

De afgelopen maanden is er veel gesproken over de op 
handen zijnde herindeling. ”Is dat nu wel nodig en met 
wie zijn we het beste uit?” zijn de vragen die voorbij 

gekomen zijn. 

 

Begin september was er in de Hoeksteen een bijeenkomst 
waarbij is uitgelegd dat om de taken van de gemeente goed 
uit te kunnen blijven voeren de huidige gemeente Haren 
daarvoor onvoldoende is toegerust. Daar komen vanaf 2015 
dan nog nieuwe taken op het vlak van de jeugdzorg, de 
AWBZ en de participatie wet bij. 

Al snel ging de discussie over de vraag met wie Haren dan 
het beste zou kunnen fuseren en wat voor de inwoners van 
Noordlaren dan de beste keuze zou zijn. Ook kwam daarbij 
de vraag naar voren wat voor de inwoners van Noordlaren 
dan belangrijke zaken zijn om te behouden. 

In dezelfde periode als de bijeenkomst in de Hoeksteen kon 
er ook via een enquete naar de gemeente gereageerd wor-
den. 

Dorpsbelangen Noordlaren heeft toen het voortreffelijke initi-
atief genomen de enquête deur aan deur te verspreiden en 
weer op te halen. Het resultaat van deze actie was dat er 
bijna 90% respons was. Als belangrijk punt is aangegeven 
dat Noordlaren, Noordlaren moet blijven en het overgrote 
deel van de reacties denkt dat dat het beste kan bij de ge-
meente Tynaarlo. 

De resultaten zijn door dorpsbelangen aangeboden aan het 
college van burgemeester en wethouders. 

 

Op 14 november hebben B. en W. het voorstel aan de ge-
meenteraad vastgesteld en daarbij kiest het college voor 
herindelen met Groningen en Ten Boer. 

Aan deze keuze ligt een uitvoerig onderzoek ten grondslag. 
Daaruit komt naar voren dat Groningen en Ten Boer een 
duurzame oplossing biedt voor de kwetsbaarheid van de 
gemeentelijke organisatie. Ook sluit deze keuze beter aan 
bij de oriëntatie van de inwoners op de stad Groningen en 
levert dit de minste onzekerheden op in het vervolgproces, 
omdat de provinciegrens niet veranderd hoeft te worden. 

Op veel andere onderdelen van de vergelijking tussen Gro-
ningen/Ten Boer en Tynaarlo maakt het niet veel uit waar-
voor gekozen wordt. 

In het college is er specifiek gesproken over de positie van 
Noordlaren, omdat het resultaat van de enquête heel duide-
lijk is. 

Het college denkt dat de genoemde voordelen voor Gronin-
gen/Ten Boer ook voor het dorp Noordlaren zullen gaan 
gelden.  Maar ook, en dat is belangrijk, om in het vervolg-
proces specifieke aandacht te geven aan Noordlaren. Daar-
bij gaat het vooral om de vraag of er afspraken kunnen wor-
den gemaakt over de door Noordlaren aangegeven belang-
rijke punten en we de zorg die er leeft bij de inwoners op die 
manier kunnen wegnemen. 

 

De gemeente zal in samenwerking met Groningen en Ten 
Boer een visie op de nieuwe gemeente gaan opstellen. Die 
visie wordt in samenspraak met de inwoners, en in dit con-
crete geval de inwoners van het dorp Noordlaren, worden 
opgesteld. 

Wij denken op deze manier tegemoet te kunnen komen aan 
de zorg van de inwoners van Noordlaren. Zoals velen van u 
weten, woon ik ook in het buitengebied en begrijp ik ook de 
zorg of er wel voldoende aandacht is voor het buitengebied.  

Maar ik ben er ook van overtuigd dat in de nieuwe gemeente 
er goede afspraken te maken zijn. En voor de rest maken de 
inwoners van Noordlaren zelf het dorp en de gemeenschap 
en is bij welke gemeente het dorp hoort daarvan niet afhan-
kelijk. 

TER INSPIRATIE 
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BERICHT VAN DORPSBELANGEN 

Door Inge Hordijk, Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

 

Tijdens het schrijven van een bericht voor de vorige 
dorpskrant, lagen stapels vragenlijsten rond de herinde-

ling van de gemeente op tafel.  

De vragenlijst was gemaakt door de gemeente om u te vra-
gen wat u belangrijk vindt bij een herindeling. Het bestuur 
van Dorpsbelangen heeft de vragenlijsten huis aan huis 
rondgebracht en toegelicht, zodat iedereen in de gelegen-
heid was zijn mening te geven. Met een opkomst van 80%(!!) 
en veel interessante gesprekken hebben we een heel duide-
lijk beeld gekregen van jullie wensen. 

 

De grote stapel vragenlijsten en een samenvatting van de 
uitslag hebben we aan de burgemeester aangeboden. Zij 
heeft met de wethouders gekeken naar de punten die de 
Noordlaarders belangrijk vinden. Dit college is ervan over-
tuigd dat de punten bij een fusie met Groningen en Ten Boer 
gewaarborgd zijn. Daarnaast vinden zij dat Groningen een 
veilige keus is en hebben daarom de gemeenteraad geadvi-
seerd met Groningen te fuseren. Wethouder Sieling schrijft 
verderop in deze dorpskrant een toelichting. 

 

Afgelopen maandag hebben twee bestuursleden zich door 
het college laten informeren over het onderliggende onder-
zoek. Dorpsbelangen heeft duidelijk gemaakt dat Noordlaren 
niet alleen belangrijke punten heeft aangedragen, maar ook 
met 86% van de stemmen zijn voorkeur voor Tynaarlo heeft 
uitgesproken. Hiermee is een overduidelijk signaal gegeven 
aan de gemeenteraad en het college van B&W. Het college 
heeft onze mening naast zich neergelegd en voorlopig hun 
voorkeur uitgesproken voor Groningen. De mogelijkheid dat 
Noordlaren (bijvoorbeeld met Onnen) zich bij Tynaarlo voegt, 
is niet onderzocht. Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat 
de inwoners van Noordlaren zich niet gehoord voelen door 
de gemeente. 

 

Vrijdagavond zijn de raadsfracties uitgenodigd om met 
dorpsbelangen Noordlaren, Onnen en Glimmen in gesprek te 
gaan over de uitgesproken voorkeur voor Tynaarlo. We heb-
ben de fracties gevraagd wat ze met onze antwoorden op 
‘hun vragenlijst’ gaan doen. Dit ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van maandag 25 november, waar de leden 
waarschijnlijk besluiten met welke gemeente we de fusiepro-
cedure ingaan. 

 

Op de raadsvergadering maakt dorpsbelangen gebruik van 
het spreekrecht om de voorkeur voor Tynaarlo neer te zet-
ten. Daarnaast houden we de pers op de hoogte van al deze 
ontwikkelingen en gaan we ervan uit dat de mening van 
Noordlaren duidelijk neergezet is. 

 

 

 

WETHOUDER HOUDT WOORD 

Door Peter Prak 

  

Wethouder Kouwenhoven had de Noordlaarders beloofd om 
naar de kruising Zuidlaarderweg/Vogelzangsteeg te kijken. 
In de verkeersmeeting in 2012 hadden meerdere bewoners 
aangegeven dit een van de gevaarlijkste verkeerspunten in 
en rond Noordlaren te vinden. Veel bijna ongelukken von-
den plaats met scholieren op, of vlak naast de motorkap. 

Inmiddels is de voorrangssituatie aangepast en – naar mijn 
mening - sterk verbeterd. 

De fietsers hebben voorrang gekregen EN door het 
‘’buigen’’ van de weg is er meer zicht vanuit de Vogelzang-
steeg op de tegemoetkomende fietsers. ‘’Over’’ het fietspad 
gekomen is sprake van een opstelstrook voor de auto. 

 
Een goede verbetering! 
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HET GRONINGER LANDSCHAP WAARSCHUWT: 

WANDELEN IN BOSSEN GEVAARLIJK 

Haren- Het Groninger Landschap waarschuwt bezoe-
kers van de bossen en landgoederen voor loshangen-
de takken in bomen.  Het gaat met name om het Mid-
wolderbos, het Coendersbosch, Nanninga’s Bosch, 
Harensche Bos en het landgoed rond het Iwema 
Steenhuis. Door de storm van maandag hangen in 
veel boomkronen nog afgerukte takken die elk mo-
ment naar beneden kunnen vallen. Ook van bomen 
die al omgewaaid zijn, kunnen takken onder spanning 

staan.  

Tijdens de storm van afgelopen maandag zijn veel bomen 
op de landgoederen bij de Ennemaborgh in Midwolda en 
de Coenderborch in Nuis omgewaaid. Een aantal eeu-
wenoude beuken ging tegen de vlakte, maar ook veel klei-
nere bomen.  Vooral de eiken die nog zwaar in blad zaten 
en dit jaar ook nog veel eikels hadden, waren de klos.  Bij 
het Iwema Steenhuis in Niebert zijn behalve een aantal 
kleinere bomen ook zeker 10 beeldbepalende eiken van 
100-150 jaar omgewaaid. De monumentale, beeldbepa-
lende rode beuk bij het Steenhuis staat er nog wel. 

Het voordeel van de storm is dat het bos door de omge-
waaide bomen een stuk natuurlijker geworden is, maar 
het nadeel is dat op een aantal plekken het wandelpad 
verdwenen is. Het gaat dan ook wat tijd kosten om de pa-
den weer begaanbaar te maken. De komende dagen ha-
len aannemers samen met Het Groninger Landschap de 
bomen weg. Ook de loshangende takken uit de boomkro-
nen worden de komende tijd met hoogwerkers verwijderd.  

Vogelzangsteeg — Foto Wolter Klok 
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De Zeven van de Lageweg 

 

Zeven eiken. 

Zeven grote eiken. 

De oudste 102 jaar oud, 

de jongste in de 80. 

Zeven eiken lagen er, 

van Bartolomeuskerk tot Sants. 

 

Toen ze nog stonden,  

zagen ze boerenkarren op het zandpad, 

zagen ze nesten in hun kruinen en oksels, 

zagen ze de eerste auto’s van het dorp, 

zagen ze trouwerijen en begrafenissen, 

zagen ze eerst klinkers, toen asfalt, 

steeds verder onder zich. 

 

Samen zo’n 600 jaar oud. 

Ze zagen alles.  

Nu zijn ze gezaagd. 

 

Peter Prak 

Foto Wolter Klok, meer foto’s op noordlaren.eu 

Rectificatie 

In de voorgaande editie van Dorpskrant Noordlaren is er per 

abuis een verkeerde naam genoemd in de rubriek gespot. De 

tipgever (Mevr. J. Veldman) had naast de tip van de onjuiste 

naam ook nog aanvullende informatie: 

De familie Klootsema (en niet Kloosterman) waren de eerste 

bewoners van de Politiewoning aan de Middenstraat. De op-

volgers van de familie Klootsema, De familie Van der Zwaag 

hadden 3 kinderen (Johan-Theo, Gert en Theresia). 

Er is in het stukje de indruk gewekt dat dhr. Van der Zwaag 

direct na zijn dienstverband verhuisde naar Zuidlaren, dit is 

niet het geval. Dhr. Van der Zwaag is in Noordlaren blijven 

wonen, totdat zijn vrouw overleed. Hierna is hij verhuisd naar 

Zuidlaren. Na zijn dienstverband als diender in Noordlaren, 

kwam dhr. Van der Zwaag te werken in de beveiliging bij de 

opslag van de NAVO in Oude Molen. 
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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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INTERVIEW CAROLIEN OVERWEG 

Door Jogchem de Jonge 

 

Als dromenvanger maak je de meest fantastische din-
gen mee, vertelt Carolien Overweg, vrijwilliger bij de 

stichting Dream4kids. 

Deze stichting richt zich op kinderen met een trauma die in 
de hulpverlening zitten. Kinderen die iets ergs hebben mee-
gemaakt of een trauma hebben en behoorlijk in een dip zit-
ten. Deze kinderen kunnen in hun onbevangenheid vaak 
heel originele dromen of wensen hebben. Deel van het her-
stelproces is het waarmaken van hun droom of liefste wens. 
En zo het vertrouwen van het kind in de mensheid mee hel-
pen herstellen. 

Een meisje droomde dat zij in een zelfontworpen jurk, het 
middelpunt van het Concours Hippique zou zijn. Een top-
couturier was bereid mee te werken en het meisje was het 
stralende middelpunt van een concours in haar zelfontwor-
pen jurk. 

Hulpverlening meldt het kind aan en twee vrijwillige dro-
menvangers gaan als team aan de slag. Het is de taak van 
het team de liefste wens of de droom door het kind te laten 
verwoorden. Het team gaat bij het kind op bezoek en dat 
wordt op een leuke en ontspannen manier uitgevraagd. Al 
doende krijgt de droom of wens gestalte. 

Is dit in één keer duidelijk dan gaat het team aan de slag 
om de droom te organiseren en met behulp van sponsoren 
ook financieel mogelijk te maken. Hiervoor staat een perio-
de van maximaal 6 weken. Wanneer de grote dag aan-
breekt, weet het kind nog steeds van niets. 

Het kind wordt uit de klas gehaald en gaat begeleid door de 
droomvanger(s) op stap. Voor zowel het kind als de droom-
vangers breekt een onvergetelijke dag aan. 

Carolien is inmiddels ook regio coördinator van het Noor-
den. Zij werft vrijwilligers en ondersteunt hen bij het tot le-
ven brengen van dromen. Daarnaast is zij bezig een data-
base op te bouwen van bedrijven die of willen sponseren of 
mee willen helpen een droom te realiseren. 

Gevraagd naar de eigenschappen die mensen moeten heb-
ben om vrijwilliger te worden noemt ze: affiniteit met kin-
deren, niet bang uitgevallen zijn, over doorzettingsver-
mogen beschikken evenals organisatietalent en creatief 
zijn. Kort samengevat komt het dromen vangen en waarma-
ken neer op Denken, Durven, Doen. 

Als je meer wilt weten bel Carolien aan de Zuinigstraat nr. 2 

1-12 10 uur Trefpunt, 
Glimmen 

Ds. W. van der Veen, Assen 
Met medewerking van de 
cantorij 

8-12 10 uur Bartholomeus, 
Noordlaren 

Mw. Ds. A.Toornstra, Be-
dum 
Heilig avondmaal 

15-12 10 uur Trefpunt, 
Glimmen 

Mw. Ds R Fortuin-Reintjes, 
Groningen 

22-12 10 uur Trefpunt, 
Glimmen 

Ds. E Overeem, Leusden 

24-12 22 uur Bartholomeus, 
Noordlaren 

Mw. Ds.. F.S. Karelse, 
Schipborg 
Kerstnacht 

25-12 
Kerst 

10 uur Trefpunt, 
Glimmen 

Prof. M  Steehouder 
Met medewerking van de 
cantorij 

29-12 10 uur Trefpunt, 
Glimmen 

Ds. M Schut, Glimmen 

31-12  19.30 
uur 

Trefpunt, 
Glimmen 

Mw. ds. A.G. van Beijeren, 
Roden 
Oudjaarsdag 

KERKENROOSTER 

3-11 10 uur Oecome-
nische dienst, 
RK- 

 

10-11 10 uur Bartholomeus, 
Noordlaren 

Pastor L. Jansen, Hooge-
veen, oogstdienst 

10-11 19 uur Trefpunt,  
Glimmen 

Koor Choral, Kaartjes a €6,- 
te reserveren via Mw. Wes-
terdijk: ali-
ce.westerdijk@home.nl 

17-11 10 uur Trefpunt,  
Glimmen 

Ds ten Have, Zuidlaren 
Met medewerking van de 
Cantorij 

24-11 10 uur Trefpunt,  
Glimmen 

Ds. W.Tinga, Groningen 
Laatste zondag kerkelijk jaar 
 
 

DE HARDE LIJN 

Door de redactie 

Omdat het lastig is om de dorpskrant te maken als er na de 

deadline kopij binnen blijft komen, hanteert de redactie van-

af heden een strikter beleid. Voorheen waren er nog wel 

dealtjes te sluiten, maar daar komt nu een einde aan. De 

deadline voor inzending van kopij kan niet meer worden 

overschreden. Zo kunnen we er, op een voor ons ontspan-

nen manier, voor zorgen dat de krant niet al te lang na de 

deadline bij u op de mat ligt. 

Wil je een à twee weken voor de deadline een herinnerings-

mailtje ontvangen van de redactie, stuur dan een berichtje 

naar dorpskrant@noordlaren.eu. 
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Waarom …..ONDERNEMEN in Noordlaren 

Door Peter Prak 

 

Dat we een mooi durp hebben staat buiten kijf. Maar wist 
u dat we bijna net zoveel ondernemers hebben als bo-
men in het dorp? Raad eens? Wat denkt u hoeveel be-

drijven en stichtingen we hebben in ons dorp? 

Noordlaren lijkt kampioen ondernemen, we hebben veel be-
zige baasjes. Als redactie kwamen we tot 18 ex-
ondernemers. Dit varieert van ex-landbouwers, scheepsbou-
wers, installatiebedrijven, milieu-adviesbureaus, galeries, 
restaurants, homeopaten etc. Maar er zijn vast veel meer 
dan wat wij weten. Maar dat was het verleden. Een google 
bij de Kamer van Koophandel leert dat er maar liefst 162 
officiële bedrijven en stichtingen in Noordlaren gevestigd 
zijn! Met onze ruim 400 inwoners/ ca 320 volwassen is dit 
heel veel. Noordlaren heeft ongeveer 170 huishoudens/
postadressen. Betekent dit dan dat iedereen in Noordlaren 
ondernemer is? 

Dat niet, maar veel zijn het er wel. En er zijn ondernemers-
puur sang in het dorp. Op sommige adressen staan meerde-
re bedrijven vermeld. En dan niet alleen de bedrjjf B.V. en 
haar Holdingsmaatschappij (red: een ondernemerstruc om 
makkelijker met rekeningen te kunnen schuiven). Er zijn 
meerdere dorpsgenoten die flink wat ijzers in het vuur heb-
ben. Er zijn een stuk of 10 dorpsgenoten die 3 verschillende 
bedrijven of meer hebben. Nu kan ik uit eigen ervaring mel-
den dat veel bedrijven hebben niet automatisch betekent dat 
je werk of geld hebt. Wel heb je dan meerdere ijzers in het 
ondernemersvuur. Sommigen gaan goed, andere zijn nog 
net niet dood etc. Absolute recordhouders in het dorp is ie-
mand die zeven (7!) verschillende bedrijven op zijn adres 
heeft staan. Van Financieel-administratief tot ICT, Vastgoed, 
Communicatie en ga maar door. Aan de Zuidlaarderweg, de 
echte insiders hoeven dan niet meer te raden….  

Hier enkele statistieken ten aanzien van de totaal aantal in-
geschreven bedrijven/stichtingen: 162. En nee, niet de boe-
ren of de bouwers zijn het meest vertegenwoordigd. Ook niet 
de horeca. 

Noordlaren is medisch walhalla. Maar liefst 15 bedrijven 
(9,2%) zijn actief in de medische wereld. Een flink aantal 
hiervan zijn fysiotherapeuten, maar ook meerdere psycho-
therapeuten vinden hun woonplaats in ons dorp. Daarnaast 
nog Derma Clinic, reumatologen, medische adviesbureaus 
en adviseurs voor alternatieve geneeswijzen. 

Een goede nummer 2 zijn de vastgoedjongens. Hiervan zijn 
er maar liefst 13 bedrijven (8% van het totaal) gevestigd in 
Noordlaren. Sommigen geven advies op gebied van Vast-
goed, maar ook zijn er meerdere vastgoedbeheerders en 
ontwikkelaars actief vanuit het dorp. Het is geen geheim dat 
als er veel medici en vastgoedjongens wonen, dat het dan 
aantrekkelijk wonen moet zijn. Eenieder weet immers dat 
deze groepen heel goed voor zichzelf kunnen zorgen… 

Er zijn 10 bedrijven (6%) in of vanuit Noordlaren actief op 
gebied van detailhandel. Enkele tamelijk zichtbaar zoals de 
Groenteboerderij, Slagerij de Buurderij, het winkeltje van 
Paula in de Zuiderstraat, Vleesboerderij de Oorsprong. Maar 
ook minder zichtbare zoals Terras & Co, Machinery Bosse-
winkel. En wat te denken van Pretty Pure Postorderbedrijf 
aan de Lageweg. En de Groninger kledingzaken Zich Zach, 
Haasje Repje en Franje in stad Grunn? 

Ook zijn er 10 bedrijven die zich vooral bezighouden met 
administratie/accountancy (Rekenkamer,  HLB Nannen, Et-
zwane) en met financiën (financiële holdings, investment 
companies, AMI Vermogensbeheer). En dit is zowaar net 
zoveel als er formeel agrarische bedrijven zijn die zich inge-
schreven hebben, ook dat zijn er 10. Hierbij zitten dan ook 
nog kwekers (Hemmes, Vogelzang, de Boermarke en de 
Vrolijke Tuin Landschapsverzorging). We kunnen dus ook 
met recht van enkele grootgrondbezitters spreken in het 
dorp.  

En nog eens 10 bedrijven (6%) zijn actief op gebied van Ho-
reca en recreatie. De Blankenburg Hoeve, Lanteern, Water-
juffers, Camping Noordlaren, 2x B&Breakfast, Natuurvrien-
denhuis, poffertjes, maar ook bijvoorbeeld de stichting Sky-
dive Blauwe Stad (!). Er zijn er vast meer, maar die staan 
dan niet officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del. 

Maar het is niet alleemaal poen en een beetje agrariërs wat 
de pot schaft. Er zijn 7 bedrijven (4%) actief op gebied van 
cultuur en kunst: wat te denken van Gitaarschool Jeannie, 
Kunstkollektie Groenendijk, Cantonymus Podiumkunst, Dat-
tare Dienstverlening voor uitvoerende kunst, Maartje Peters  
beeldende kunst, Joep Scheppende kunst. Ook zijn er 7 
(4%) actief op gebied van bouw en verbouw: Rietdekkersbe-
drijf Alserma, Perdon houthandel, schilders van Dijken en 
Buist, en de bekende dorps-aannemers Wolters, Bakker en 
Wieland. 

Zeer bijzonder is dat er 3 bedrijven zijn op gebied van tolken 
en vertalen, niet een doorsnee beroep. Ons dorp kent o.a.: 
Braun Subtitling & Translations, Oppenheimer Tolk vertaler 
(o.a. Rivermonsters met Jeremy Wade!!!!) en Hordijk Verta-
lingen. Daarnaast zijn er meerdere organisatie-
adviesbureaus voor counseling, coaching en conflictmana-
gement. Ook zijn er 4 bedrijven die actief zijn op gebied van 
Human Resource Management, 2 restaurateurs (Quercus 
en de Rong) en er zijn 2 eigenaren van een advocatenprak-
tijk/bureau, een schietende en schrijvende journalist, een 
honduitlaat- en een hondentrim-service. Of een biologisch 
bestrijdingsbedrijf aan de Vogelzangsteeg. Geen chemi-
sche, maar biologische oorlogsvoering. En wat te denken 
van een bedrijf dat adviseert over algengroei op grote 
schaal? Of iemand die De Pier van Scheveningen denkt te 
kunnen reanimeren? Maar het kan nog gekker. Wat te den-
ken van het feit dat de 15e Loge van de Nederlands Belgi-
sche Onafhankelijke Orde van Odd Fellows in Noordlaren 
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zetelt? Zitten er dus niet alleen heksen maar ook tovenaars 
in het bos! 

Het ritselt dus van de ondernemers in Noordlaren. Opval-
lend zijn enkele ondernemersstraten waar wel heel veel on-
dernemers per adres zijn. Hier een ranglijst, aangevoerd 
door hele korte straatjes. 

 

De Steeg   

 1,75 actieve bedrijven per adres (7 bedrijven, 4 
 adressen) 

Beslotenveenseweg  

 1,0 (11 bedrijven, 11 adressen) 

Zuidlaarderweg   

 0,78 (35 bedrijven, 45 adressen) 

Lageweg   

 0,77 (30 bedrijven, 39 adressen) 

Achter de Hoven  

 0,75 (3 bedrijven, 4 adressen) 

Duinweg   

 0,73 (11 bedrijven, 15 adressen) 

 

Volgende keer zoomen we in. Eenieder die grote 
nieuwsgierigheid heeft t.a.v. een van de hier genoemde 
bedrijven geeft dit a.u.b. door op p.prak@home.nl. Wel-
licht kiezen we dan dat bedrijf om meer over te vertel-

len. 

Tenslotte nog enkele leuke en maffe namen, wat te denken 
hiervan. Woodie Woodie Holding, Habetika, Stichting Lion 
Racing Team, Locksley Collective,  Eaux Puiseur, Wikaza, 
Emphyrio, Paardex, MetMarijn, L’ Hiver B.V., Nonagon 
Knowledge Transfer, Adviesbureau de Jonge Reus, Joep 
Scheppende Kunst, Landinzicht Business Coaching en Pof-
fertjes Au Gwen Marie. 

Doar zit nuver wat Frans bie! 

 

MUZIEK IN DE BARTHOLOMEUSKERK 

Door de Culturele Commissie Noordlaren 

 

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 ochtend-concert op 2 februari 
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: 

 

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 beroem-
de cellosuites gespeeld door Mayke Rademakers), na de 
pauze op saxofoon (bespeeld door Harry Cherrin) met ver-
rassende 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 verschillende evenementen worden op de volgende pa-
gina’s nader toegelicht.  

 

 

GEZOCHT: WEILAND VOOR 4 PAARDEN 

 
Wij zijn op zoek naar een weiland voor 4 paarden die 24/7 
buiten staan met (natuurlijke) beschutting. Het voeren, rui-
men van mest, etc. doen we allemaal zelf. Heeft u een wei-
land beschikbaar dan verneem ik dat graag op 
adirks@home.nl of 06-25363162. 
 

Met vriendelijke groet, 

Annemieke Dirks 

mailto:p.prak@home.nl
mailto:adirks@home.nl
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MUZIEK IN DE BARTHOLOMEUSKERK 

 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 
 tijdgenoot Bach (uit diens Weihnachtsoratorium zullen 
 ook enkele 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 litur
 gisch gebruik; 

- verschillende versies van het werk; 

- de grootschalige ´romantische´ uitvoeringen van de 
 Messiah in de 19e en het begin van de 20e eeuw met 
 honderden (en soms met meer dan 1000!) koorleden; 

- de huidige ´authentieke´ of ´historisch geïnformeerde´ 
 uitvoeringen, 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. 

 

2 februari 2014, 10.30 u!:  

een streekgebonden koffieconcert met lekkere hapjes in 

de pauze 

Noordfolk met Winterliederen, deels Grunneger repertoire, 
daarnaast Nederlandse, Platduitse en Engelse nummers en 
ook middeleeuwse liedjes en instrumentale stukken 

Winterliederen is een intiem en meeslepend muzikaal pro-
gramma van drie van de belangrijkste Noord/Nederlandse 
folkmuzikanten. Henk Scholte, Bert Ridderbos en Linde Nijl-
and nemen de toehoorder mee op een avontuurlijke reis 
door een winters liedjes-landschap, waarbij ze putten uit Ne-
derlands en Gronings repertoire; maar ook van ver buiten de 
grenzen brengen ze oogst uit een rijke traditie van volkslied-
jes en het betere singer/songwriter werk. 

In recensies van hun CD Winterliederen en een live concert 
lezen we onder meer: 

´Winterliederen is een prachtig intiem en melancholisch ge-
toonzette ode aan een bijzonder jaargetijde. (…) De hoge 
kraakheldere zang van Linde Nijland kruipt onder je huid. In 
haar zelf geschreven nummer Cold, cold world wordt de 
leegte en de stilte waarover ze zingt, treffend geaccentueerd 
door een verstild tokkelende banjo. Ook van haar andere 
twee gloednieuwe songs ben ik onder de indruk. (…)Toen ik 

hun CD had gehoord móest en zou ik het live meemaken.(…) 
Is Törf-zanger Henk Scholte vaak de man van de vrolijker 
noot, hier kan hij ook knap gevoelig uitpakken. Zoals hij be-
wijst in Drij Rozen, een door hem in het Gronings vertaald 
Ost-Fries lied over een dramatische liefdesgeschiedenis. (…) 
Het subtiele snarenspel van Ridderbos tilt niet enkel dit num-
mer op een hoger plan, maar kruipt ook live diep onder je 
huid.´ 

 

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 

De unieke muziek van Johann Sebastian Bach leent zich 
even goed voor uitvoeringen van het origineel als voor be-
werkingen. Bach zélf was een groot bewerker, van eigen 
composities en van muziek van anderen. Zo werkte hij ver-
schillende van zijn eerdere concerten voor solo-instrumenten 
(onder andere viool en hobo) en orkest om tot klavecimbel-
concerten. Ook gebruikte hij veel materiaal uit zijn cantates 
voor zijn later gecomponeerde Weihnachtsoratorium en Ho-
he Messe. Daarnaast bewerkte hij composities van onder 
anderen Antonio Vivaldi, waarbij bronvermelding niet op de 
eerste plaats stond. Tegenwoordig zouden wij al gauw onze 
wenkbrauwen fronsen bij dergelijk gedrag: is dat geen plagi-
aat? Maar in Bachs tijd lag dit totaal anders. Er bestond geen 
copyright en, belangrijker, het in een ander jasje opnieuw 
onder de aandacht van het publiek brengen van andermans 
werken gold toen als een eerbetoon aan die anderen. Bach 
had inderdaad grote waardering voor Vivaldi. 

En zo horen wij vóór de pauze twee van Bachs beroemde 
cellosuites (voor cello solo) in hun originele vorm, uitgevoerd 
door Mayke Rademakers, en na de pauze bewerkingen voor 
saxofoon van muziek die Bach schreef voor solo-
instrumenten (cello, viool, fluit), gespeeld door Harry Cherrin. 

De cellosuites van Bach hebben welhaast een heilige status 
verworven. Dat is opmerkelijk als men weet dat ze aanvanke-
lijk slechts als oefenstukken werden gezien. De beroemde 
cellist Pablo Casals ging ze voor het eerst op openbare con-
certen uitvoeren, waarmee hun werkelijke artistieke allure 
over het voetlicht werd gebracht. 

Over bewerkingen gesproken: de cellosuites van Bach zijn 
bewerkt voor talloze, zowel ‘klassieke’ als ‘moderne’ instru-
menten, onder andere voor saxofoon. Daarmee zijn we bij 
het tweede gedeelte van dit concert gekomen. Boeiend zal 
zijn te horen hoe natuurlijk, haast ‘authentiek’ Bachs muziek 
kan klinken op een saxofoon, een instrument dat pas onge-
veer 100 jaar na zijn dood werd geboren. 

Mayke Rademakers is een begenadigd celliste met een inter-
nationale concertagenda. De cellosuites van Bach zijn bij 
haar in zeer goede handen en vingers. In Italië neemt zij mo-
menteel deze suites op CD op. Zie voor meer informatie haar 
website http://maykerademakers.com. 

Harry Cherrin, een Amerikaanse saxofonist, is thans in Ne-
derland muzikaal actief op diverse terreinen: klassiek, elek-
tronisch, improvisatie. Binnen de klassieke muziek verdiept 
hij zich vooral in de solo-muziek van Bach.  
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30 maart 2014:  

Passieconcert met twee Johannes-Passionen: van Hein-
rich Schütz en van Joachim von Burck, uitgevoerd door 

het Vocaal Schütz Genootschap 

Op deze kort voor Pasen vallende zondag presenteren wij 
een niet alledaags passieconcert. Wij hopen met dit bijzon-
dere concert verder te bouwen aan een jaarlijkse traditie van 
passiemuziek, nadat vorig jaar reeds de Matthäus-Passion 
van Heinrich Schütz in onze kerk werd uitgevoerd. Nu staan 
diens Johannes-Passion en de gelijknamige passie van Joa-
chim von Burck op het programma.  Dirk Herman de Jong 
zal in de kerk een toelichting op deze beide werken geven. 

De Matthäus- en de Johannes-Passion van Bach vormen 
het culminatiepunt van een lange historische ontwikkeling 
van de passiemuziek. In die tijdlijn nemen de Johannes-
Passionen van Schütz en Von Burck zeer interessante 
plaatsen in. Beide componisten leefden ongeveer 100 jaar 
vóór Bach. 

De passies van Schütz (zijn Matthäus-, Johannes- en Mar-
cus-Passion) vormen de hoogtepunten van de toenmalige 
ontwikkelingsfase van de passiemuziek. Zijn Johannes-
Passion is als volgt opgebouwd: een openingszin, de evan-
gelietekst in recitatieven en koren en een slotkoor. Er zijn in 
totaal ongeveer 8 zangers, die de verschillende rollen zin-
gen: de Evangelist, de Christus-partij en de overige perso-
nen; gezamenlijk zingen zij de koorgedeelten. En alleen de-
ze zangers moeten het doen, er is geen instrumentale bege-
leiding. 

In de evolutie van de passiemuziek tot aan Schütz was geen 
sprake van één ontwikkelingslijn. Er werden ook zogenoem-
de motetpassies gecomponeerd, waarin het hele bijbelse 
verhaal in één grote meerstemmige vorm werd gegoten en 
waar dus ook de teksten van alle in het evangelie opgevoer-
de personen meerstemmig werden gezongen. De Johannes
-Passion van Von Burck is daar een prachtig voorbeeld van. 

Deze beide mijlpalen in de ontwikkeling van de passiemu-
ziek worden in dit concert samengebracht, uitgevoerd door 
het Vocaal Schütz Genootschap. Dit op projectbasis optre-
dende ensemble is enigszins wisselend van samenstelling 
(afhankelijk van de beschikbaarheid van zeker in de lijdens-
tijd drukke concertagenda’s hebbende zangers).  

Vermoedelijk zullen de volgende personen aantreden: 

sopraan: Gera van der Hoek en Ceciel van der Zee; 
altus: Joop Verburg en Wilfred Reneman; 
tenor: Han Warmelink en Klaas Lyklema; 
bas: Michiel de Vries en Jaap de Wilde. 

 

27 april 2014:  

Pianotrio ‘Tricolore’: Marius van Delden (cello), Marette 
Haaxman (viool) en Jan de Roos (piano) met een pro-

grama van klassieke kamermuziek 

Het Nederlandse pianotrio ‘Tricolore’ bestaat uit Marius van 
Delden (cello), Marette Haaxman (viool) en Jan de Roos 
(piano). Alle drie de musici hebben of hadden banden met 
het Noord-Nederlands Orkest. Marius van Delden is solocel-
list van het NNO geweest; Marette Haaxman is violiste bij 
dit orkest; Jan de Roos heeft een groot deel van het reper-
toire voor pianokwartet uitgevoerd samen met strijkers uit 
het NNO. Op het terrein van de kamermuziek hebben deze 
drie musici elkaar gevonden; in 2011 werd ‘Tricolore’ opge-
richt. 

Het door dit pianotrio te spelen programma is nog niet ge-
heel bekend. Naar alle waarschijnlijkheid zullen in ieder ge-
val worden gespeeld: 

Sergei Rachmaninof,Trio élégiaque no. 1; 

Gabriel Fauré, pianotrio opus 120. 

Nadere informatie over dit laatste concert in onze serie zal 
later volgen. 

 

 

De toegangsprijs van onze concerten bedraagt € 12,50, 
inclusief koffie/thee in de pauze. Kaarten kunnen be-
steld worden op het e-mailadres cultuur-

noordlaren@hotmail.com. 

 

De Culturele Commissie Noordlaren (Jan Luis, Carolien 
Overweg en Dirk Herman de Jong) 
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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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GALERIE APPÈLBERGEN  

Door Ida van der Woude 

 

Op 2 november om 15 uur zal er een expositie in Galerie 
Appelbergen worden geopend door Wethouder Theo 

Sieling van de Gemeente Haren. 

 

Er zullen realistische figuratieve bronzen beelden worden 
getoond van Inge Groenen die vanuit haar kennis van het 
menselijk lichaam sterk op de spanning in vorm en houding 
van het lichaam is gericht. 

Inge is bekend geworden met haar ontwerpen van Neder-
landse schaatsprijzen en dynamische beelden van schaat-
sers.  

Ze werkt haar beelden subtiel en met een eigen visie uit, 
omdat ze de essentie van een houding of beweging in beeld 
wil brengen. Daarmee wordt - in zittende, liggende of staan-
de houding – de ritmiek, kracht, spanning, snelheid van dan-
seres of atleet uitgebeeld. Daarnaast maakt ze – al mijme-
rend en reflecterend op de wereld om zich heen - stem-
mingsbeelden van vrouwen waar ze met de emotie commu-
niceert. 

Inge studeert aan de Klassieke Academie voor Beeldhouw-
kunst te Groningen. 

 

Van Huib van der Stelt worden imposante schilderijen ge-
toond van indrukken van zijn naaste omgeving.  

Hij zegt: van dichtbij maak je alles mee, met name ook de 
kleinste verandering die in verf uitgedrukt een groot verschil 
kan maken. Dit maakt mijn werk, mijns inziens, niet uitslui-
tend van het Hoogeland maar universeel.   

Huib heeft zijn opleiding gedaan aan de Hoge School voor 
de Kunsten te Utrecht en de lerarenopleiding Academie 
Beeldende Vorming te Amsterdam. 

 

De figuratief werkende kunstenaar Juane Xue komt uit Chi-
na. Ze heeft een unieke stijl die zowel gebaseerd is op Oos-
terse tonaliteit als Westerse kleuren. Ze is diep getroffen 
door de kunst van de Franse impressionisten en de Duitse 
expressionisten en hun scherpe gevoel voor kleur.  

Juane benadert alles wat ze ziet als een samenspel van 
kleur. Stillevens, interieurs, menselijke interactie, stadsge-
zichten, cafe's en alledaagse objecten kunnen haar inspire-
ren. Maar bij elk schilderij draait het erom door middel van 
licht en schaduw haar kunstzinnige ervaring uit te drukken. 
Zij hanteert haar eigen kleurtechnieken om een bijzondere 
ruimte, diepte en een stralende kleurenwereld te creëren.  

Juane Xue geeft masterclasses aan de Klassieke Academie 
voor Schilderkunst te Groningen.  

 
Galerie Appelbergen 
Zuidveld 31 
9755 TL Onnen 
06-55740700 

SAMEN ZIJN WE RIJK DAG 

 

Zaterdag 23 november vindt er in tientallen dorpen en 
steden een “samen zijn we rijk dag” plaats, zo ook in 

Noordlaren in de Hoeksteen.  

Je kan je leuke, niet meer gebruikte, spullen inleveren en 
weer iets anders mee naar huis nemen. Zo krijgen de spul-
len een tweede leven, de één blij met een opgeruimde kast 
en de ander blij met een nieuw voorwerp/Sinterklaas- of 
kerstcadeau. Goed voor de portemonnee in deze dure 
maanden en een bijdrage aan een duurzaam dorp. 

Deze ruilbeurs is op zaterdag 23 november van 10.00 tot 
14.00 in de Hoeksteen.  

Inbreng is van 10.00 tot 11.00 daarna begint het onderlinge 
ruilen. 

Om 13.00 mag iedereen komen kijken of er iets van zijn/
haar gading is. 

Naast het ruilen gaat het ook om de gezelligheid,  dus er is 
koffie met appeltaart ed. 

Als u een groot of zwaar voorwerp heeft, bijvoorbeeld een 
koelkast, dan is een foto/plaatje handiger. 

Alle overgebleven spullen gaan naar de kringloopwinkel. 

Aanmelden voor deze activiteit hoef niet, voor vragen kun je 
terecht bij: 

Carina Visser, 06-20746112 carina@rekenkamernl.nl,   
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TAMME KASTANJE 

Door Hanneke Videler 

Er gaan stemmen op om de Nederlandse flora en fauna 

te zuiveren van exoten. Want volgens een internationaal 

gebruikte definitie ‘is een exoot een soort die door men-

sen is losgelaten buiten zijn natuurlijke verspreidings-

gebied.  

Het ‘natuurlijke verspreidingsgebied’ is het gebied waarbin-

nen de soort geëvolueerd is en zich zelfstandig heeft kun-

nen verspreiden’. Een van die exoten, die het land uit zou 

moeten, is de tamme kastanje. Castenea sativa luidt zijn 

Latijnse naam; hij ziet er heel anders uit dan de wilde of 

paardenkastanje. De wilde heeft handvormig samengesteld 

blad waarbij een stuk of zes, zeven bladeren vanuit een 

punt groeien. Bij de tamme kastanje staan de grote lang-

werpige bladen apart. Het hout van de wilde is zacht en dus 

niet geschikt als timmerhout, ook voor de haard is het niet 

zo bruikbaar, want het levert weinig warmte. Van de tamme 

kastanje is het hout heel goed bestand tegen nattigheid en 

wordt daarom veel toegepast voor tuinmeubels, hekwerk, 

bruggen, wijn- en regenvaten. 

Een tamme kastanje doet er ongeveer 15 jaar over voor hij 

vrucht draagt en wordt normaliter tussen de 500 en de 1500 

jaar. Maar op de helling van de Etna op Sicilië staat er een 

die men tussen de 2000 en 4000 jaar oud schat. 

De Romeinen zouden de boom hierheen hebben gebracht 

tijdens hun veroveringen. Andere bronnen melden dat de 

Kelten hem al vóór de Romeinse tijd verspreid hebben tij-

dens hún opmars door Europa. In de buurt van Noordlaren 

staan ook een paar van die bomen, onder andere in de om-

geving van het golfterrein. 

Sativa betekent behalve gecultiveerd, ook nuttig en verzadi-

gend. En inderdaad, de vruchten van de tamme kastanje 

kunnen heel goed gegeten worden, ze zijn machtig want vol 

koolhydraten. In elke stekelige bolster zitten een paar noten. 

Je kunt ze rauw eten, maar poffen op een hete plaat of in 

open vuur is lekkerder: haal de hete kastanjes tijdig uit het 

vuur, anders ploffen ze alle kanten op. 

Dit najaar hebben we hier thuis van een portie kastanjes 

meel gemaakt. Een heel karwei: de schil met een scherp 

mesje inkruisen, in ruim water 8 à 10 minuten koken, pellen, 

drogen en fijn maken. Dat laatste is in een koffiemolen suc-

cesvol verlopen. Het meel gebruik ik in flensjesbeslag en in 

brooddeeg. Op Corsica maakt men er polenta mee: breng 

daarvoor een halve liter water met zout aan de kook. Stort 

daar in een keer een halve kilo kastanjemeel in en blijf, op 

niet al te hoog vuur, goed roeren tot het als een dikke deeg-

bal los komt van de pan. Zet dan het vuur uit en blijf nog 

even roeren. Leg vervolgens de deegbal op een met bloem 

bestoven plank en snij die met een vlijmscherp mes, of nog 

liever met een staaldraad, in vieren, elk kwart in plakjes van 

ongeveer 2 centimeter en dien deze op, puur of met een 

stukje brocciu (verse Corsicaanse geitenkaas) of figatelli, 

gedroogde varkensworst. 

Van de rest is kastanjepuree gemaakt: ook weer met een 

scherp mesje de schil van de kastanjes inkruisen, in ruim 

water 8 à 10 minuten koken, de harde buitenschil eraf pellen 

en ook het bruine velletje dat op het witte notenvlees zit (als 

dat teveel werk is, laat je het gewoon zitten, de puree wordt 

dan wat bruiner). Nu kunnen de noten met bijvoorbeeld een 

staafmixer gepureerd worden. Ik bewaar deze puree in por-

ties in de diepvries. Voor een hartige variant ga ik de puree 

met aardappelpuree combineren: lijkt me lekker bij spruitjes, 

stoofvlees of een ander winters gerecht. En voor een toetje 

meng ik er vanillesuiker door, iets alcoholisch uit de voor-

raadkast en wat stijfgeklopte slagroom naar smaak. Samen 

met roomijs of warme appeltaart moet dat toch heel erg lek-

ker zijn?  

 

Zo’n nuttige boom hoeft toch niet weg?  

ZOETWATERVIS - DE CULINAIRE GIDS 

Hanneke Videler 

prijs € 19,95 

 

 

 

 

 

 

 

Hanneke Videler (1944) is geboren in Veghel, getogen in 

Brussel, opgegroeid in Limburg en volgroeid in Groningen. 

In binnen- en buitenland deed ze inspiratie op voor haar 

kookboeken. Eerder verschenen van haar hand  Kijken, Le-

zen, Koken, een boek met verhalen en grafische kunst en 

Eetbare Natuur, een kookboek voor wat in Nederland uit het 

wild te halen valt. 

Voor Zoetwatervis ging Hanneke - samen met haar in vis 

gespecialiseerde huisbioloog - op studiereis in Europa en 

verder weg. In restaurantjes in oude stadjes, bij meren en 

rivieren aten ze de heerlijkste gerechten: zoetwatervis in alle 

soorten en maten; gekruid, gerookt, gebakken of gekookt. 

Gastvrije viskwekers gaven proefpakketten mee om in eigen 

keuken te experimenteren. Binnenvisser Mans Vos en hen-

gelaar Willem Hoving leverden wilde vis uit eigen wateren. 
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Waarom wordt zoetwatervis hier toch zo weinig gegeten? 

Gek, want zowel in Nederland als in België wordt die veel 

gevangen en gekweekt. Onbekend maakt kennelijk onbe-

mind. Daarom is Zoetwatervis, de culinaire gids geschreven. 

Je kunt nu kennis maken met al dat lekkers. Het boek be-

staat uit een leesdeel en een doedeel. 

Leesdeel: 

Het leesdeel beschrijft de geschiedenis van de visvangst, 

wat weetjes over het zoete water, onze worsteling met de 

waternatuur en welke rol (sport)vissers daarin spelen. Aqua-

cultuur, de kweek van nieuwe soorten en duurzaamheid ko-

men ook aan bod. 

Met een kort en af en toe wat langer verhaal worden bijna 

veertig consumptievissen uit het zoete water, wild en ge-

kweekt, geïntroduceerd. 

Doedeel: 

Het doedeel legt uit hoe een vis gebouwd is, hoe je graten te 

lijf gaat en hoe je een vis schubt, schoonmaakt, fileert en 

nog meer. Na een lijst met twintig verschillende bereidings-

wijzen volgen ruim 150 recepten, zodat je van al die zoetwa-

tervissen een traktatie kunt maken. 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDEN-

VERGADERING VAN IJSVERENIGING ‘DE 

HONDSRUG’  

 

Datum: Vrijdag 13 December, 2013  

Plaats: Dorpshuis "De Hoeksteen", Lageweg 45A, Noord-
laren  

Aanvang: 20.00 uur  

 

 

 

 

Agenda  

1. Opening door de Voorzitter: Jan Geert Veldman  

2. Ingekomen stukken  

3. Notulen door de Secretaris: Reinier Schwietert  

4. Financiën door de Penningmeester: Willem Bazuin  

a. Bespreken van de Financiën  

5. Verslag van de Kascommissie: Flip Groenbroek en 

Albert Jan Veldman  

a. Benoeming van de Kascommissie  

6. PAUZE  

7. Bestuursverkiezing   

Aftredend:  

Jurjen Bossewinkel (herkiesbaar)  

Marcel Scholtens (herkiesbaar)  

8. Marathon  

9. Verslag SBS: Ditmar Toxopeus  

10. Verslag Toercommissie: Ditmar Toxopeus  

11. Nieuwe Ontwikkelingen: Jan Geert Veldman  

12. Rondvraag  

13. Sluiting  

Secretariaat: 
Lageweg 35 
9479PA Noordlaren 
050-5253679 

reinier.schwietert@qps.com 

STICHTING FESTIVITEITEN NOORDLAREN … 

  NA 40 JAAR …TEN EINDE? 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

Dit was de noodkreet die op de flyer stond die in september 
huis-aan-huis in Noordlaren is bezorgd. Op 26 september 
is er een bijeenkomst geweest in de Hoeksteen waar wij als 
SFN hebben uitgelegd wat we doen, hoe we het doen en 
vooral waarvoor we het doen. 

Het antwoord op bovenstaande vraag = NEE! 

Wij zijn erg blij te kunnen melden dat er 2 enthousiaste da-
mes uit Noordlaren zijn opgestaan om zich beschikbaar te 
stellen. Met hun komst zijn de functies van voorzitter en 
penningmeester vervuld.  

Wie volgt het voorbeeld van deze dames en meldt zich als 
secretaris?  

Het bestuur is dan compleet en kan met fris bloed weer 
volop verder met het organiseren van activiteiten in/voor/
door en met het dorp. 

Anneke Duinker en Jennie Siebering WELKOM in het 

bestuur! 
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NOORDLARENSE VROUWEN KUNST 

Door de kunstcommissie 

 

Open dag Zondag 8 December 

 

Hillie van Zanten werd op 11-4-1934 geboren in Echten, 
in Zuid-Drenthe en ze is een creatieve dame die vanuit 
Noordlaren al jaren actief is. Ze maakt vooral mooie 
olieschilderingen in haar eigen kenmerkende stijl en haar 
andere creatieve kant is terug te vinden in het keramische 
werk in de vitrine. Al vanaf de jaren ’80 werkt ze met veel 
plezier met haar groep(en). 

 

Hennie Hemmes is geboren Noordlarense. Het is ook 
hier dat ze met schilderen begon. Haar favoriete kun-
stvorm is aquarelleren en ze werkt graag klein maar fijn. 

 

Rina Hoenderken is een geboren in Zuidlaren op 19-5-
1926. Ze is de oudste deelneemster van onze schilder-
groep met haar 87 jaren. Deze keer hangen er van haar 
vooral van landschappen met groen en waterpartijen in 
olie en aquarel. 

 

Janneke van der Leest kwam ter wereld in Kiel-
Windeweer op 23-5-1941 en woont al vanaf 1974 in het 
mooie Noordlaren. 

Al met al wordt dit Janneke haar 2e expositie en ze heeft 
voor deze keer planten als thema gekozen.  

 

Sasja Bezembinder is geboren te Amsterdam op 22-8-
1954. Ook zij had al eerder geëxposeerd maar dan in het 
Westen des lands. Portretten, landschappen en katten in 
potlood en aquarel zijn haar grootste liefde. Met dank aan 
mijn leraar en realistisch kunstenaar Rob de Vries uit de 
Zaanstreek. 

Verder liggen er de beschilderde stenen van Sasja en 
haar man André Bezembinder samen. Sasja’s andere 
passie is ook aanwezig naast Hillie’s keramiek in de vorm 
van 3D en Scrap kaarten. 

 

Veel kijkplezier namens ons allen. 

PILATES IN DE HOEKSTEEN? 

Door Maartje Peters 

 

Zou het niet leuk zijn om op een doordeweekse avond 
op je gemak naar de Hoeksteen te wandelen of te fiet-
sen om daar samen met dorpsgenoten Pilates te beoe-
fenen? Lekker dichtbij, gezellig en bovenal gezond 

voor lichaam en geest. 

Mij lijkt het wel wat.  

Vandaar deze oproep. Ik wil graag inventariseren of er ge-
noeg animo is om een Pilates-instructeur aan te stellen 
voor een wekelijks uurtje les. 

Pilates is een soort fitness. Bij Pilates ligt de nadruk op de 
buikspieren, rugspieren, binnenkant dijbeen en bilspieren. 
In de praktijk betekent het gecontroleerde en precieze be-
wegingsoefeningen op een matje. Je kunt de oefeningen zo 
zwaar en zo licht maken als voor jou goed is. Daardoor is 
het voor bijna iedereen een geschikte manier om aan spier-
kracht en mobiliteit te werken. 

Oud of jong, man of vrouw, lenig of een stijve hark:  
iedereen is welkom! 

Het idee is om te beginnen met een eerste reeks lessen in 
januari. Heb je interesse, dan kun je tot 10 december een 
mailtje sturen naar maartjepeters@yahoo.com. Bij voldoen-
de reactie ga ik een goede instructeur zoeken (tips wel-
kom). De Hoeksteen heet ons alvast van harte welkom. 



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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VAN AMSTERDAM NAAR NOORDLAREN 

Door Jogchem de Jonge  

 

Sinds half juli 2011 wonen wij aan de Lageweg in 

Noordlaren. In september van dit jaar ben ik, Jog-

chem de Jonge, toegetreden tot de redactiecommis-

sie van de Dorpskrant. Ook nu weer werd gezegd dat 

de overgang een hele stap is en of ik Amsterdam niet 

miste. Het antwoord was nee. Dit antwoord vereist 

enige toelichting. Steden hebben mij altijd gefasci-

neerd. Mijn opoe woonde vroeger in Groningen aan 

het Gedempte Boterdiep. Al vroeg zwierf ik door Gro-

ningen en vond de stad geheimzinnig, sprankelend 

en altijd boeiend. 

In mijn jeugd in Valthermond hadden steden helemaal 

iets mythisch en wachtten om ontdekt te worden. Dat ont-

dekken duurde echter tot na mijn diensttijd. Na de lagere 

school en na het afronden van de Ulo in Ter Apel ging ik 

naar de HBS in Emmen. Op zich al een hele verbreding 

van de horizon. Na mijn diensttijd ging ik als rechtgeaarde 

boerenzoon studeren in Wageningen en toen begon het 

grote ontdekken. In mijn eerste jaren studie kende ik Am-

sterdam beter dan Wageningen en van de studie kwam 

dan ook niet veel terecht. Aan het einde van de studie 

wachtte een praktijktijd en dat werd een stage in Amster-

dam. Ik had daar de tijd van mijn leven.  

En toen wist ik het zeker. Ik moest en zou in Amsterdam 

wonen. Ik heb daar meer als 33 jaar met heel veel plezier 

gewoond. Amsterdam lijkt een stad als één geheel maar 

is, als je beter kijkt, onder te verdelen in diverse buurten 

met ieder een eigen cultuur en eigenaardigheden. Zelf 

heb ik altijd in de Rivierenbuurt gewoond. Een buurt met 

een open karakter, veel groen en voor het merendeel een 

liberale cultuur. Een zeer plezierige buurt. Al vroeg ont-

dekte ik de fascinatie van 'fikkie stoken' en vuur in de 

open haard. Dit werd een zodanige hobby dat ons tuintje 

al gauw vol stond met hout voor de kachel. En dan merk 

je ook dat de stad beperkingen heeft. 

Wij wilden na mijn pensionering samen een nieuw project. 

Wij hebben in en rond Haren heel veel huizen bekeken. 

Uiteindelijk vonden we onze huidige woonstee aan de 

Lageweg. Wij hebben dat verbouwd naar onze zin en wo-

nen hier naar volle tevredenheid. In Amsterdam hadden 

we een ruim huis. De ruimte hier in en vooral om het huis 

geeft een enorm gevoel van vrijheid. Dat gevoegd bij het 

uitzicht, de schone lucht en de mogelijkheid zo het bos en 

de vrije natuur in te lopen, maakt dat we Amsterdam niet 

missen. 

Noordlaren heb ik tot nu toe ervaren als een open dorps-

gemeenschap met een instelling van leven en laten leven. 

Dat waren we in Amsterdam ook gewend. Hier kunnen 

we echter zagen en stoken zoveel we willen en ook het 

tuinieren wordt steeds interessanter. Het buitenleven 

biedt voor ons nu meer voordelen dan het wonen in de 

stad. Amsterdam blijft trekken en Groningen is dichtbij. 

Maar Noordlaren is voorlopig ons thuis. En door zitting te 

nemen in de redactie van de Dorpskrant blijf ik op de 

hoogte van het wel en wee van het dorp en draag op mijn 

manier een steentje bij aan het in stand houden van de 

dorpsgemeenschap.  

Namens de hele redactie heten wij onze 

nieuwe redactie lid Jogchem de Jonge van 

harte welkom. Ook zin in schrijven of ge-

woon lekker mee vergaderen over vorm en 

functie en plaats van de dorpskrant? Kom 

er gewoon bij, en laat zien dat Noordlaren 

geen slaapdorp is.  
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LEZERSPEN 

Door  Pim Timmer 

 

Jo Franssen vroeg mij of ik een stukje voor de Dorps-
krant wilde schrijven  en de pen van hem wilde over-
nemen als geboren en getogen Noordlaarder, want 
‘Pim komt uit een geslacht dat al verscheidene genera-
ties in Noordlaren heeft gewoond en veel heeft ge-
hoord en gezien en misschien kan vertellen over het 

dorp van vroeger’.  

 

Dat klopt, ik ben de 5e generatie die in Noordlaren, naar 
enige omzwervingen, op zijn geboorteplaats weer  is neer-
gestreken. Martie en ik wonen sinds 1990 aan de Zuidlaar-
derweg op mijn geboortegrond. Vroeger hadden mijn fami-
lie, 4 generaties lang, een kruideniers- bedrijfje, waar mijn 
vader, als laatste kruidenier, verdween uit het dorp.  Na 
het beëindiging van de zaak in de 70e jaren,  is mijn vader 
daarna een kruideniersmuseum begonnen genaamd: Krui-
deniersmuseum “De Vier Geslachten”. We hebben in 1996 
het museum als een zelfstandige stichting ondergebracht 
bij “museum De Wachter” in Zuidlaren en draaien daar in 
het bestuur en als vrijwilliger mee. Het is zeer de moeite 
waard om deze te bezoeken, je kunt veel oude beroepen 
uit deze omgeving  in levende lijve bewonderen en genie-
ten van de producten die daar gemaakt worden. Als je van 
techniek en oude ambachten houdt, is een halve dag nau-
welijks voldoende om alles te bewonderen.  

Voor de liefhebber zie de site: www.dewachter.nl  

 

Mijn vader had in 1984 een boekje geschreven genaamd:” 
Noordlaren van vroeger” dit gaat over het dorpse leven van 
+/_ 1890 tot 1976, met veel historische gegevens uit het 
dagelijkse leven van toen, deze is in 1993 voor het eerst 
uitgegeven. Er zijn nog enkele herziende exemplaren be-
schikbaar. 

 

‘k Zal globaal iets vertellen over het dorp en hoe alles is 
begonnen:  

 

In 1890 is mijn betovergrootmoeder begonnen met verkoop 
van levensmiddelen uit armoede en zo ontstond de eerste 
kruidenier in Noordlaren. Ze ging lopend langs de bewoners 
in het dorp en omgeving om wat te verdienen, want er wa-
ren geen sociale voorzieningen om van te leven, alleen de 
diaconie van de kerk zorgde voor de alle armste, maar daar 
wou men liever geen gebruik van maken. Haar zoon heeft 
het overgenomen met een winkel en rondbrengen van de 
boodschappen met de hondenkar, die werd later vervangen 
door een paard en wagen, de 1e rijdende SRV misschien 
wel, mocht hij iets niet bij zich hebben, dan werd dit nage-
bracht om de klant zoveel mogelijk tot dienst te zijn. In 1953 
kwam er een bestelauto, een verlengde Willy,s Jeep van-
wege de slechte wegen, die hoofdzakelijk buiten het dorp 
uit zandwegen bestonden, voor het rondbrengen (uitventen) 
van de levensmiddelen.  

Foto van de winkel  aan de Zuidlaarderweg ongeveer 1922, met mijn Opa Roelof en Oma Zwaantje, mijn 

Vader Albert en Tante Marie met hond Bobbie. 
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De sociale kontakten en naober plichten waren in die tijd erg 
groot. Men stond altijd voor elkaar klaar met raad en daad, 
de buren of dorpelingen die hulp nodig hadden, want men 
was ook afhankelijk van elkaar wat tegenwoordig heel an-
ders is geworden.  

Als je in het dorp kwam wonen maakte je zo snel mogelijk 
kennis met de buren en andere dorpsgenoten. Het spreek-
woord zegt: Een goede buur is beter dan een verre vriend, je 
weet maar nooit waar het goed voor is. 

 

Noordlaren is van oorsprong een Drents boerendorp en had 
een eigen veemarkt en twee brinken, de huidige bij het vaar-
tje en één op het eind van de huidige Boenderstraat. In zijn 
“glorie dagen” 19e en 20e eeuw was er in het dorp veel be-
drijvigheid vanuit eenlopende bedrijven.  

Denk hierbij, om wat te noemen, aan: 

De bark- en korenmolen die aan de huidige Zuidlaarderweg 
stonden/staat en de watermolen in de polder.  

De melkfabriek hoek Kerkstraat Zuidlaarderweg,  

De vele boerenbedrijven, groot en klein, met oude bekende 
familienamen. 

2 cichoreifabrieken van Keizer aan de Meesterkoolweg en 
Seubring aan de Zuidlaarderweg, 

Er waren 4 aannemers: Shut, Wolters, Sikkens en Snijders.  

2 Stelmakerijen: Nienhuis, Flierman.  

3 smederijen: Schut/Liewes, Oosting/Dijkmans en Wieger-
tjes.  

Vele bakkerijen waaronder Kort, Berends, van Houten, Hid-
ding, Vos, van Beinum en Prins.  

Manufactuurwinkel van H. Timmer/A. Timmer.  

In de jaren 1930 waren er 7 kruideniers of venters bij de 
weg, dit waren meestal mensen die door de armoede of cri-
sisjaren gedwongen waren iets bij te verdienen. Ook was het 
invaliditeit of ziekte, die zich daardoor tot dit beroep zagen 
aangetrokken.  

Rond 1800 stond achter de Pastorie het Wevershoes, hier 
werden rokken geweven en was tevens een opvanghuis 
voor armlastigen die door de Diaconie van de kerk werden 
ondersteund. 

De kerk had in die tijd een groot maatschappelijke functie, in 
het kerkbestuur zaten veelal vooraanstaande mensen uit het 
dorp. Heden ten dage is de Kerk met Toren niet uit het 
dorpshart te denken en word nog volop gebruikt voor zoals 
diensten, trouw en rouw en concerten. 

De cafés en kroegen ontbraken ook niet en nog steeds niet 
in ons dorp, al is er maar alleen de Lanteern en de Blanke-
hoeve overgebleven. Er waren cafés de zogenaamde door-
ritten waar de postkoets de paarden kon wisselen, een goed 
voorbeeld hiervan is de boerderij van de fam. Dokter aan de 
lageweg. Ook hoek Kerkstraat/ Zuidlaarderweg en Kerk-
straat/ hoek Middenstraat waren Cafés met een doorrit. 

Het Veerhuis aan het vaartje was een soort stamkroeg, er 
bevond zich ook een in de Oude Steeg, genaamd stille knip, 
dat wil zeggen dat er in een gesloten huis drank werd ver-
kocht.  

Er valt nog veel meer te vertellen over het dorp zoals, hoe 
de naam “koningssteeg” is ontstaan, de buitenverblijven en 
hun eigenaren, ontstaan van het  “Waarkhuus” enz.  

 

Momenteel doe ik mee aan een onderzoeksproject naar de 
geschiedenis van het Noordlaarderbos 

Onder leiding van archeoloog Hennie Groenendijk en wordt 
door coördinator Ingrid Schenk getrokken, wat nog veel ge-
heimen kent en nog veel heeft prijs te geven.   

Als er mensen zijn die nog oude gegevens kaarten of verha-
len over het bos en omgeving weten, ook uit de oorlogstijd, 
neem alstublieft contact met ons op! We komen graag voor 
een gesprek op bezoek. 

Kijk ook eens voor het project op: www.oldgo.nl onder: 
nieuws 2013. 

 

 

 

 

 

VOORAANKONDIGING  

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

Op oudejaarsdag, ook dit jaar is dat op 31 december 
(dinsdag) komen we (Stichting Festiviteiten Noordla-
ren) weer bij u aan de deur om de oliebollen, krenten-

bollen en appelflappen te bezorgen. 

De bestellijst hiervoor treft u voor de kerstdagen in de bus 
zodat u met de hele familie erbij kunt bestellen. Voor elk 
wat wils. En ……………. de opbrengst is natuurlijk weer 
voor de kas van SFN zodat er onder andere in 2018 weer 
een knalfeest kan komen! En daarvoor diverse andere 
evenementen georganiseerd kunnen worden. 

We rekenen op uw bestelling! En wensen u dan persoon-
lijk een goed 2014! 

Houd de brievenbus in de gaten! 

 



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

November 2013 

22 

NOORDLARENSE TWEETS 

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 
met Noordlaren te maken hebben. 

 
20-9-2013: Dagblad v/h Noorden, @dvhn_nl 

Ondernemer @PeterPrak uit Noordlaren wil Pier van Scheve-
ningen vlot trekken 

 

21-9-2013: Martin Nuver, @112groningennl 

112Groningen.nl Groot transport van een woonboot over de 
weg (video): Noordlaren 

 

8-11-2013: Harener Weekblak, @harenerweekblad 

Noordlaarder vrouwen exposeren hun kunst in de Hoeksteen 
in Noordlaren 

 

10-11-2013: Enno B Elles, @ennoebels 

Alle kruisbekken van Nl op 1 ochtend. #witbankruisbek bij 
Noordlaren, handvol Grote in Dents Friese wold. En veel ge-
wone Kruisbekken. 

 

12-11-2013: Patty Groenland, @PattyGroenland 

Wie wil groente / vlees sponsoren voor benefiet stamppot 
eten in #Degroeve  t.b.v. Giro 555 #Zuidlaren, #Noordlaren 
RT=lief 

 

16-11-2013: mariska sloot, @mariskasloot 

Wauw! Bijna 7000 unieke bezoekers op website 
@Uitstelharen, heeft u al getekend? Alleen voor #haren 
#onnen #glimmen #noordlaren oh en #FF RT 

VOORAANKONDIGING NIEUWJAARSBIJEEN-

KOMST 

Door de Nieuwjaarscommissie 

 

 

 

 

 

Tomasvaer en Pieternel nemen weer op geheel eigen wijze 

de Noordlaarde actualiteiten met u door, en na afloop willen 

we weer de inmiddels beroemde Proeverij van 

“Noordlaarder Heerlijkheden” houden. Iedereen kan dus 

weer laten zien wat hij of zij culinair in huis heeft. 

 

Hoe kunt u meedoen, en wat is de bedoeling. 

 Iedereen kan rechtstreeks de hapjes inleveren (dat 

hoeft dus niet per straat) 

 Maak per deelnemer ongeveer 50 hapjes 

 Vermeld duidelijk je naam en de naam van het ge-

recht bij je schaal 

 

Er zal weer een jury zijn die het lekkerste en origineelste 

hapje gaat kiezen. 

 

Doet u ook weer mee? 

 

Noteer alvast in uw agenda, bedenk uw lekkerste hapje en 

kom allemaal naar de Hoeksteen op 11 januari 2014, en 

geniet van een leuke avond. De Hoeksteen is geopend 

vanaf 20 uur. 

http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
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Tijd van komen en van gaan. 

Regelmatig kunnen we in Noordlaren nieuwe bewoners begroeten. Regelmatig vertrekken er ook mensen uit het 

dorp. In deze rubriek beantwoorden ze op verzoek van de redactie een aantal vragen.  

Tijd van komen.... 

Wil je even voor stellen? 

Mijn naam is Arjan Kempinga 

Wat doe je in het dagelijks leven?  

Ik ben timmerman van beroep. 

Waar woon je:  

Middenstraat 10 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren?  

5 Juli 2013 

Wat was je belangrijkste reden om in Noordlaren te 

komen wonen?  

Wou graag dichter bij wonen bij mijn vriendin en ouders. 

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven stor-

ten?  

Heb nog geen idee. 

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren?  

De plek waar ik woon. 

Tijd van komen…. 

Wil je je even voorstellen? 

Wij zijn Jacco, Renske en Elske.  

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Jacco is eigenaar van Haak Installatietechniek. Elske werkt 
als hoortoestelspecialist. Renske gaat naar het Zernike in 
Zuidlaren. 

Waar woon je? 

In schuur en camper in de Middenstraat. 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren? 

Op 1 augustus 2013 zijn we hier komen wonen. We heb-
ben het huis in maart dit jaar gekocht. 

Waar woonde je hiervoor? 

In de stad Groningen. Jacco woonde eerder op zijn boot In 
Garnwerd. 

Wat was je belangrijkste reden om  naar Noordaren te 

verhuizen? 

De plek beviel ons meteen. We vinden het leuk om samen 
ons huis op te bouwen. We hopen het oude boerderijtje in  
oude stijl te verbouwen en het  aanzicht van het dorp weer 
compleet  te maken. 

Hoe is de inburgeringsperiode verlopen? 

Onze buren hebben ons heel welkom doen voelen! Vanwe-
ge de verbouwing komen er regelmatig mensen kijken. 
Ook zijn er mensen die ons vertellen over de geschiedenis 
van het huis en zijn bewoners. We hebben zelfs oude fo-
to’s  gekregen. Zo kom je al heel wat mensen uit het dorp 
tegen. 

Verder waren we natuurlijk bij het dorpsfeest! Later in het 
jaar hadden we een leuke en gezellige straatbarbecue.  

Ga je je in het  Noordlarense verenigingsleven storten? 

Vast wel! 

Heb je al een favoriete plek in Noorlaren? 

Onze plek. En het haventje waar we hopelijk een plaats 
voor een bootje kunnen krijgen. 


