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THOMASVAER EN PIETERNEL 2014 

Door Peter van Ek 

 

De teaser op youtube lijkt te hebben gewerkt. Wat een leu mensen! 
De hele bak zat vol. Met de benen hingen ze eruit dit jaar voor Tho-
masvaer en Pieternel, en ze waren niet voor niets gekomen. Vorig 
jaar was Thomasvaer in geen velden of wegen te bekennen maar dit 
jaar was hij er weer in vol ornaat. Hoge hoed, witte shawl en zwarte 
jas, natuurlijk geflankeerd door de altijd elegante Pieternel com-
pleet met Stola. Iedereen zat natuurlijk weer op het puntje van de 
stoel, als ze er al een hadden weten te bemachtigen. Wie zou er dit 

jaar weer genoemd worden? 

 

Al vele jaren wordt Pieternel vertolkt door de al even elegante Mart van 
Bon, en Thomasvaer door de al even gezag dragende Jan Luis. Deze 
vertelde en passant nog dat hij zich beter voelde dan ooit: zijn we blij om. 
Volgens mij heb ik overigens ook Thea de nicht van Thomasvaer in de 
zaal zien zitten, die deed zich dit jaar  te goed aan de hapjes.  De tek-
sten waren weer geschreven door Marc Bansema, Ben Crom en Elsa 
Veldman- Vels. Aangevuld met stukjes van Peter Prak. De presentatie 
was dit jaar weer in handen van de altijd vakkundige Reineke Speelman. 
Het intermezzo werd verzorgd door de zeer charmante Ellis Veldman. 
       Vervolg op pagina 3

DEURZETTERS ON CRUISE CONTROL. 

KRUISBEKKEN. 

GEMEENTES KRUIZEN DE DEGENS. 

ANDREA HORNEMAN ! 

LEZERSPEN: HENNY GROENENDIJK. 

BORGERT VRIELING HEEFT UITSLAG. 

RIJMEN EN DICHTEN. 

WINTERLIEDEREN 
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Contributie Dorpsbelangen 
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Uiterste datum voor inlevering van kopij voor het 
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2 APRIL 
 

Het eerstvolgende nummer verschijnt 
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Marc Bansema 

Tel. 4090592 

Peter van Ek 

Tel. 5730140 

Floris Mulder 

Peter Prak 

Jogchem de Jonge 

 

Vanaf nu graag alle kopij E-mailen naar: 

dorpskrant@noordlaren.eu 

Lay-out 

Peter van Ek  

Bezorging 

Marc Bansema 

 

Dorpsbelangen: 

Janet Fonk 

(janetfonk@hotmail.nl)  

Contact adverteerders 

Rinne Boelkens 

rinne.boelkens@ziggo.nl 

 

Spelregels 

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

WWW.NOORDLAREN.EU 

BERICHT VAN DORPSBELANGEN 

Door Janet Fonk & Inge Hordijk 

 

Aan het eind van 2013 hebben we als Dorpsbelangen gekeken of er door 
jullie punten zijn ingebracht, die nog niet naar tevredenheid zijn  

afgehandeld. 

Daar zagen we het onderwerp ‘bus op de Lageweg’ staan. Vanuit de inwoners 
van Noordlaren hebben we verschillende klachten, signalen ontvangen over de 
bus die sinds afgelopen jaar over de Lageweg rijdt. De weg is te smal, de berm 
te zacht en wordt kapotgereden door de bussen. Dit leidt tot gevaarlijke  
situaties.  

De gemeente Tynaarlo heeft inmiddels aan haar kant van de Lageweg  
bermverharding aangebracht. Ook de Zuidlaarderweg is in Tynaarlo op deze 
manier veiliger gemaakt.  

In een gesprek met Qbuzz werd duidelijk dat we voor verlenging van de  
verharde berm zelf contact moeten opnemen met de gemeente Haren. De  
receptionist van de gemeente heeft ons verzoek ingediend bij de betreffende 
afdeling. We hebben met nadruk gevraagd om een terugkoppeling, maar  
hebben nog niets gehoord. Wordt vervolgd. 

Wat uiteraard ook vervolgd wordt is de gemeentelijke herindeling. 

Jullie gaven tijdens het verzamelen van de vragenlijsten aan te weinig  
informatie te hebben gekregen vanuit de politiek. We hebben daarom alle  
fractievoorzitters gevraagd om in maximaal 500 woorden de standpunten van 
hun partij rondom ‘Noordlaren bij de herinrichting’ in te dienen bij de dorpskrant 
voor de volgende editie. 

Zoals jullie weten heeft Dorpsbelangen de mening van de inwoners op  
verschillende manieren duidelijk gemaakt aan onze bestuurders. Er zal komend 
jaar nog veel werk liggen voor ons dorp om tijdens alle onderhandelingen de 
prioriteiten vanuit Noordlaren te blijven uiten. 

 
 

UITVOERING:  ZAT. 8 MAART EN 15 MAART. 

 
Zie verder 

VAN DE REDACTIE:  

LET OP DE NIEUWE DEADLINE VAN DE DORPSKRANT KOMT OP 

EEN WOENSDAG AVOND TE LIGGEN. DE WEEK DAARNA VER-

SCHIJNT DE DORPSKRANT ! LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN. DE 

DEADLINE WORDT STRIKT GEHANTEERD, TE LAAT IS TE LAAT ! 

WILT U VANTEVOREN EEN KATTEBELLETJE ONTVANGEN ? 

MAIL DIT DAN NAAR DE DORPSKRANT. 

KOPIJ KOMENDE NUMMER IS 2 APRIL 

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

JORDAN VAN DIJKEN 

 

  

 

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-1606781 

vervolg van pagina 1 

Nadat iedereen zijn knappe buur had gezoend met de 
beste wensen, of juist die lelijke buur had ontlopen werd 
er eerst een volle minuut stilte gehouden bij de mensen 
die ons in 2013 waren ontvallen. Goh wat vliegt zo’n 
minuut toch altijd voorbij.  

Dit jaar werden er een aantal mensen in het dorp te gra-
zen genomen, oa een medebewoner die dacht dat Co-
rolla een mooie naam was voor een boot en zijn Toyota 
in de verlengde Hoogeveensche vaart parkeerde. Ook 
blijkt dat er een aantal mensen zijn die in tijden van cri-
sis een paardenmesthandel zijn begonnen. En een 
hond uitlaten na een zeer geslaagd dorpsfeest met een 
aanzienlijk promillage alcohol in je bloed blijft ook niet 
onopgemerkt. Vooral als je de hond bent vergeten. Ook 
werd er stil gestaan bij alle kleine elektriciteitscentrales 
in ons dorp. Er lijkt een schisma te ontstaan tussen de 
houtstokers en de ampère meneren. Overigens is dit 
jaar de wedloop duidelijk gewonnen door de houtves-
ters.  

Ook de jeugd liet van zich horen, zij hadden een fantas-
tische en hilarische inzending over ons mooie stille 
dorp. Het dorp met in de honingzoete zomer, zijn amber 
gekleurde luchten met de geur van jasmijn en het liefe-
lijke geluid van de Stiehl, Black and Dekker en de 
Bosch. Tevens werd er stil gestaan bij misschien wel 
onze laatste bijeenkomst als Grunnegers. Misschien zijn 
we volgend jaar wel allemaal Drenties. Het schijnt dat 
onze website sowieso al in Drentse handen is.  

Na Thomasvaer en Pieternel, was er nog een filmverto-
ning van de de feestcommissie, zij hadden een leuke 
compilatie van 40 jaar dorpsfeest. Erg leuk om te zien 
dat in de loop van de tijd, de karren en onderwerpen 
niets veranderen, de mensen des te meer.  

Daarna was het tijd voor de maag. De inmiddels be-

ruchte strijd om het lekkerste hapje van het afgelopen 

jaar. Er werd natuurlijk weer gejureerd door Ida Kroeze 

en Jeanet Rozema.  

Ook dit jaar was er veel genoeg om te genieten. Menig keu-
ken had de hele dag op de kop gestaan. De kwaliteit was 
wederom erg hoog, van broodje bal tot echte amuse-
gueules. De winnares van 2013; Marysa Duregger , met 
haar fantastische zuidlaardermeer thema. Waarin op een 
bedje van witlof prachtige smaakvolle scheepjes waren op-
gemaakt compleet met mooie zeiltjes. Geen schande om 
van te verliezen. 

De avond bleek nog lang en de bar besloot laat in de nacht 
om te sluiten. Wederom een zeer geslaagde avond en ie-
dereen die er aan heeft meegewerkt wil ik namens de re-
dactie nog eens hartelijke bedanken. 

Natuurlijk mogen we erg blij zijn met de enorme opkomst, 
de voorgaande jaren liep dat wat terug. Ik hoop dat die ten-
dens voor alle activiteiten (zie ook verder in deze krant) 
doorzet. 

Voor volgend jaar ; houdt uw buur in de gaten, ziet u malle 
fratsen meld dat dan aan de dorpskrant of aan Marc, Ben, 
Mart of Jan.  

Nb Wilt u de film ’40 jaar dorpsfeest’ of het gehele op-
treden van Thomasvaer nog eens (opnieuw) zien ? Kijk 

dan op de website van Noorlaren: www.noordlaren.eu  

http://www.noordlaren.eu


Cooper|Feldman 

MANAGERS EN ADVISEURS IN 

VASTGOED- EN GEBIEDSONTWIK-

KELING 

Noordlaren, Naarden, Lo-

chem 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  
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Onze Paashaas is niet meer!!! 

Door: Carolyn Gaarenstroom 

 
Al twee jaar genieten wij van een mooie haas die hier 

achter in de weilanden leeft.  

Enkele dagen na Kerstmis wordt het vredige landje  
verstoord door enkele “stoere” jagers die met een 
drijfjacht bezig zijn. Drie mannen en een meisje lopen 
heen en weer door de weilanden op zoek naar, blijkt 

later, onze Paashaas, 

die zich angstig verscholen heeft ergens in de wei. Na 
bijna een uur zoeken klinkt een schot en helaas…. dat 
was onze leuke haas.  De jagers pakken hem bij zijn oren 
en lopen voldaan naar hun range- rover die langs de weg 
staat en verdwijnen uit het zicht.  

Onze verbijstering was groot. Mensen die voor hun plezier 
in een klein gebied dat dicht bij huizen, koeien, paarden 
en fietsers komen jagen op een  dier dat hier bijna niet 
meer voorkomt is voor ons onbegrijpelijk! Dat vogels die 
overlast veroorzaken afgeschoten worden is begrijpelijk, 
maar dit niet…. 

OUD PAPIER 

 

14 MAART 

23 MEI 

27 JUNI 

 
Kerkenrooster 

26 jan 10.00 uur T Mw ds. Koster-
man 

  

2 febr 10.00 uur T Geen predikant Young Chr. singers 

9 febr 10.00 uur B Ds. Hommes, cantorij 

16 febr 10.00 uur T Mw ds. Fortuin,   

23 febr 10.00 uur T Ds. van Beijeren   

2 maart 10.00 uur T Ds. A.Toornstra,   

9 maart 10.00 uur B Ds..Verspuij,   

16 maart 10.00 uur T Ds. van Slooten, Biddag gewas 

23 maart 10.00 uur T Ds. Scheltens   

30 maart 10.00 uur T Mw ds. Fred. S. 
Karelse, 

cantorij 

6 april 10.00 uur T 
Mv. ds. Koster-
man,   

13 april 10.00 uur B Ds. van Gemert, palmzondag 
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ANDREA HORNEMAN, GASTVROUW IN DE 

HOEKSTEEN 

Door Jogchem de Jonge 

 

Met een glimlach serveert Andrea koffie, thee, limona-
de, bier, wijn, jenever en zo meer aan de gasten van de 
Hoeksteen. Bij de koffie of thee serveert ze altijd koek 
of koekjes. Wanneer iets sterkers op tafel komt horen 
daar pinda's of knabbels bij. De Hoeksteen is de vaste 
ontmoetingsplek van de kaartclub, de toneelvereni-
ging, de ouderensoos, de bejaarden gymnastiek, een 
shanty koor, de festiviteitencommissie, de culturele 
raad van Noordlaren, een samenwerkingsverband met 

de Nederlands Hervormde Kerk. 

Maar niet alleen voor ontspanning wordt de Hoeksteen 
bezocht. Zo vergadert er de vereniging dorpsbelangen een 
keer per twee maanden, en een keer per half jaar schuift 
het college van burgemeester en wethouders aan. Ook 
Dienst Landelijk Gebied vergadert in de Hoeksteen en de 
ruimtes worden regelmatig gebruikt voor exposities. Ook 
andere activiteiten zijn welkom, zoals bruiloften en partij-
en. Vanuit de kerk wordt zo nu en dan een bruiloft of uit-
vaart aangevraagd, vertelt Andrea. 

Wanneer de gasten opgaan in hun spel of wanneer de 
aandacht gevangen is door het gebodene is Andrea de 
perfecte gastvrouw. Zij voorziet eenieder van een "natje en 
een droogje" zonder dat de gasten gestoord worden in hun 

concentratie of dat hun aandacht wordt afgeleid. En ook 
als een gast soms al te gebiedend haar aandacht vraagt 
verdwijnt de glimlach niet van haar lippen. Andrea kent 
haar papheimers zo langzamerhand.  Andrea herinnert 
zich dat ze bij toeval in de Hoeksteen terecht is gekomen, 
mede door haar moeder mevrouw Wieldraaier-Prins. Toen 
ze destijds werk zocht attendeerde haar moeder haar op 
een advertentie in de Oostermoer. De sollicitatie termijn 
was half en half verstreken. Haar telefoontje leverde toch 
een uitnodiging voor een gesprek op. Na een tweede ge-
sprek was ze aangenomen. 

Andrea is, vertelt ze, niet alleen gastvrouw en serveerster, 
maar ook kok, boekhouder, inkoper en schoonmaakster, 
kortom van alle markten thuis. Ze is de spil in de Hoek-
steen. Andrea is in dienst bij de Stichting De Hoeksteen en 
legt verantwoording af aan het zeskoppige bestuur. Het 
bestuur neemt de belangrijkste beslissingen en Andrea 
voert uit. Andrea vertelt dat ze een contract heeft conform 
de horeca CAO, van 28 uur. Zij kijkt door de aard van de 
werkzaamheden niet op een uurtje. De teveel gewerkte 
uren in herfst , winter en lente worden weggestreept tegen 
de minder gewerkte uren in de zomer. Andrea heeft vroe-
ger veel in de horeca gewerkt en heeft haar kennis door 
het volgen van cursussen op peil gebracht. 

Het werk is zeer veelzijdig door de zeer verschillende acti-
viteiten. Cultuur en sociale activiteiten wisselen elkaar af. 
Elke organisatie die gebruik maakt van de Hoeksteen 
heeft zo zijn eigen wensen en verlangens. Het is de kunst 
daarop in te spelen en tegelijkertijd grenzen te trekken 
zonder op tenen te staan, zegt Andrea. Organisatoren van 
Housefeesten zullen echter te vergeefs aan de deur klop-
pen. 

Wat begon als baantje is intussen veel meer geworden 
dan dat. Andrea voelt zich erg verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen in de Hoeksteen, dus het bestuur hoeft 
over de uitvoering geen kopzorg te hebben. En doordat ze 
de mensen heeft leren kennen ontstaat een zekere ver-
trouwdheid en een band. Die sociale factor is voor haar 
belangrijk. De omgang met mensen spreekt haar erg aan. 
Andrea vindt het heerlijk om te werken en krijgt daar veel 
voor terug. 
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BESTUUR STICHTING FESTIVITEITEN NOORDLAREN. 

 Door Stichting Festiviteiten Noordlaren. 

 

16/1/2014 Het bestuur van SFN komt samen om te verga-
deren, het is een uniek moment. Na een lange zoektocht 
naar nieuwe bestuursleden zitten we nu met maar liefst 
10 man/vrouw om tafel om het nieuwe jaar door te ne-
men! Geweldig! Dat moet gevierd worden met een bijpas-
sende taart! Willem, Fimke, Sandra bedankt! - Anneke, 
Jennie, Tineke welkom! Hilvert, Joop, Bert, Peter ga zo 

door! 

De opvolging van de voorzitter (Anneke Duinker volgt Sandra 
Jobing op) en penningmeester (Jennie Siebering volgt Willem 
Bazuin op) is een feit. Over de invulling van het secretariaat 
wordt nog door de rest (Hilvert Eitens, Joop Niezen, Bert 
Harms, Peter Sants, Tineke Lageveen) nagedacht.  

De afronding en overdracht is in volle gang en het 'nieuwe' 
bestuur ziet de toekomst zonnig tegemoet. De lijst met ideeën 
uit de brainstorm avond met het dorp en de nieuwe ideeën 
worden besproken.   

Kortom: de start is gemaakt van weer een bruisend jaar vol 
activiteiten voor en door Noordlaarders! 

Het vraagteken is inmiddels een ‘!’ 

PAASVUUR 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

Maandag 21 april zal in Noordlaren het paasvuur aange-
stoken worden door leerlingen van de Rieshoek. Laten 
we er met zijn allen voor zorgen dat het een groot en 

mooi vuur gaat worden. 

Sprokkel al uw hout (wat aan de paasvuur-eisen voldoet) en 
breng dit op zaterdag 12 april, vrijdag 19 april of zaterdag 20 
april naar de locatie die we later bekend maken. 

Afgelopen jaar hebben we een geweldig dorpsfeest gehad! 
De opbrengsten van dit paasvuur gaan in de kas voor het 
dorpsfeest in 2018! Nader bericht volgt.  

OLIEBOLLENACTIE 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 
 

Op de laatste dagen van 2013 hebben we als feestcom-
missie de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Dit jaar 
voor het eerst in samenwerking met Natuurvriendenhuis 
de Hondsrug. Vorig jaar liepen beide oliebollenacties 
naast elkaar, maar het gebied is te klein voor 2 van deze 
acties naast elkaar. Daarom hebben we besloten samen 
te werken. 
Deze samenwerking verliep in goede orde. De Hondsrug 
stelde hun ruimte, bakmaterialen, handjes en koffie ter be-
schikking. 

De feestcommissie leverde handjes in de vorm van be-
stuursleden, aangevuld met Marga Groenbroek. Met zijn 
allen hebben we gebakken, geteld, ingepakt, verkocht en 
rondgebracht. 

Hoewel de weg naar de Hondsrug erg slecht was, kwamen 
de meeste mensen de bollen gelukkig zelf halen, dus wij 
konden alle energie in andere werkzaamheden stoppen. Het 
was een gezellige boel en er werd uitermate prettig samen-
gewerkt.  

Binnenkort gaan we de samenwerking evalueren en kijken 
of dit voor herhaling vatbaar is. 

Jennie Siebering en Joop Niezen namens  

VERKOOP KERSTBOMEN ZATERDAG 7 DECEMBER 2013 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

De SFN had weer schitterende bomen weten te ‘strikken’ 

voor de kerstbomenactie. De bomen waren van prima 

kwaliteit! 

’s Ochtends de bomen gespit, gezaagd en ’s middags startte 
de verkoop om 13.30 uur. Regen en kou hield de toekomsti-
ge boomeigenaren niet tegen. De verkleumde kopers kregen 
een bakkie koffie, thee of warme chocolademelk, waarna ze 
met boom op kruiwagen/ steekwagen of achter in auto naar 
huis togen. 
We hopen dat ‘onze’ bomen bijgedragen hebben aan een 
goede en gezellige kerst. 
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UITVOERING:  ZAT. 8 mrt. EN 15 mrt. 

H O E K S T E E N           N O O R D L A R E N 
Toneelvereniging de Deurzetters brengen weer een mooi stuk op de 

planken. Noteer bovenstaande dagen dus  even in uw agenda. 

Titel: EN WE HEBBEN EEN WOONBOOT van Marianne van de Geer 

Gezoes op ’n Cruise! Daar komt ’t  wel op neer. Gasten en personeel van een cruise 

in de Caraïben zetten de boel op scherp en op stelten. 

 

Ook dit jaar zijn de kaarten weer in de voorverkoop vanaf…..Nu. 

Bestellen ? 050-4094338 ( Margriet Eitens)  

Kaarten zelf halen op Steegakkers 5, Noordlaren.   

Prijs:  € 7,50 (v.v.k) en  €10,- aan de kassa.   

Vol= vol!!   Tot gauw. 
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Voor al uw graafwerkzaamheden met 

mobiele en  mini-

kraan. Ook voor 

levering zand en 

grind. 

Lageweg 11,  

Noordlaren    

Tel. 050-4095580 / 
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21.45 uur, op weg naar Boomker Boeken + 

22.00 uur, feestelijke afsluiting in de boekhandel 

 

Dit jaar is de Nationale Gedichtendag de start van een 
hele week: de Week van de Poëzie, rond het thema 
‘Verwondering’. Wie in deze week poëzie koopt, ontvangt 
bij een minimumbesteding van € 12,50 het poëziege-
schenk, de bundel ‘Buiten beeld’ van K. Schippers. 

Donderdag 30 januari: Nationale Gedichten dag ook in 
Haren 

LEES ZELF UW FAVORIETE GEDICHT VOOR 

 

Donderdag 30 januari 2014 is het Nationale Gedich-
tendag. In Haren besteedt de Culturele Raad daar op 
een bijzondere wijze aandacht aan. ‘s Avonds vindt 

het project ‘Huiskamerpoëzie’ plaats. 

Op drie locaties in Haren kunnen Hareners genieten van 
poëzie. Inwoners van deze gemeente worden uitgenodigd 
hun favoriete gedicht uit de Nederlandse literatuur of een 
eigen gedicht op die avond te komen voordragen en kort 
toe te lichten. Het landelijke thema van de Nationale Ge-
dichtendag is ‘Verwondering’. De Commissie Letteren van 
de Culturele Raad vraagt Hareners om hun keuze voor 
een voor te dragen gedicht door dat thema te laten leiden. 

AANMELDEN 

Men dient zich uiterlijk op woensdag 15 januari aan te 
melden bij de Commissie Letteren, per adres fri-
so@bavinck.nu of 06 18 58 25 64. Bij de aanmelding 
dient bovendien het betreffende gedicht met een bondige 
toelichting te worden mee gezonden. 

De Commissie Letteren maakt een keuze uit het aanbod 
en zal iedereen die zich aanmeldt daarover berichten. 

Verzamelpunt en poëtische start van de Nationale Ge-
dichtendag in Haren is de Harense Bibliotheek (bij het 
beeld van Rutger Kopland), in ‘t Clockhuys. Deelnemers 
verspreiden zich vervolgens over de drie locaties. Harener 
bezoekers kunnen daarop roulerend elk van de drie loca-
ties aandoen om zo alle voordrachten te kunnen beluiste-
ren. Tot slot is er een feestelijke, afsluitende bijeenkomst 
voor alle deelnemers en bezoekers bij boekhandel Boom-
ker Boeken + aan de Rijksstraatweg 205. 

ALLEEN LUISTEREN? 

Wanneer u als bezoeker tijdens de Nationale Gedichten-
dag in Haren alleen wilt luisteren, dient u zich ook aan te 
melden. Dat kan bij de Commissie Letteren 
(friso@bavinck.nu of 06 18 58 25 64), of bij Boomker Boe-
ken +. De ruimte in de drie huiskamers is beperkt. 

  

TIJDSCHEMA NATIONALE GEDICHTENDAG 2014 IN HAREN 

19.15 uur, start in Bibliotheek 

19.30 uur, op weg naar de eerste locatie 

19.45 uur, voordrachten 

20.15 uur, op weg naar de tweede locatie 

20.30 uur, voordrachten 

21.00 uur, op weg naar de derde locatie 

21.15 uur, voordrachten 

FILM 40 JAAR DORPSFEEST NOORDLAREN 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft SFN de film '40 jaar 

Dorpsfeest Noordlaren' gepresenteerd.  

Deze film geeft een beeld door de jaren heen van de 
voorbereidingen in de straten, de optocht en het feest 

in het dorp!  

We bieden een ieder deze film gratis aan als dank voor het 
mede mogelijk maken van de geweldige dorpsfeesten! U 
kunt het bekijken en downloaden/opslaan zo vaak u wilt. Op 
de site van noordlaren.eu kunt u de link vinden om de film 
te bekijken. 
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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 uitstraling 

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 arran-

gementen 

Bekijk voor verder informatie onze film op de website 

www.campingnoordlaren.nl 

Vriendelijke groeten, 

Mini Camping Noordlaren 

Familie Kroeze 

Lageweg 29 

9479TA Noordlaren Telefoon 050-4090630  

mobiel 06-83654514 website http://www.campingnoordlaren.nl  

http://www.campingnoordlaren.nl
http://www.campingnoordlaren.nl
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Expositie Culturele Raad Haren 

 

De Culturele Raad Haren organiseert weer een mooie 
expositie in de Hoeksteen aan de Lageweg 45 a te Noord-
laren. De expositie is te bezichtigen op zondag 12 januari 
en op zondag 9 februari tussen 14.00u en 17.00u. Verder 
volgens afspraak: tel. 0681521291. De exposanten zijn 
Albert Poort en Lisa Stollé, sieraden en Jolanda Warners, 

schilderijen.  

Ontwerpduo Albert Poort en Lisa Stollé stichtten in 2012 
De Beunschuur te Groningen. Zij ontwerpen sieraden voor 
jong en oud, van zilver tot hout.  

Lisa haar sieraden zijn simplistisch maar toch echte eye-
catchers. Door verschillende materialen te combineren, ont-
staan spannende ontwerpen. 

Albert richt zich vooral op sieraden voor mannen; robuuste, 
stoere sieraden zijn hiervan de uitkomst.  

Tijdens deze expositie zullen zij enkele zilveren sieraden to-
nen. Tevens zullen de Woodies, een sieradencollectie ge-
maakt van gebruikte skateboards te zien en te koop zijn. 

Jolanda Warners, schilderijen 

Ongeveer 3 jaar geleden is Jolanda begonnen met schil-
deren. Ze krijgt les van kunstenaar/schilder Albert Verboon in 
Groningen. Ze  bevindt  zich nog volop in de expirementeer-
fase en wordt enthousiast door  nieuwe uitdagingen aan te 
gaan met techniek en materiaal. Haar schilderijen zijn kleur-
rijk, dynamisch en expressief. 
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“Uit de lucht gegrepen” 

KRUISBEKKENGEKTE 

Door Wim Woudman 
 

Noordlaren staat sinds twee maanden op de internatio-

nale kaart….., van vogelmensen.  

Zij kwamen uit heel Nederland, uit België (Brugge, Na-
men) uit Frankrijk (Lille; zelfs 2x geweest want het stel 
had de soort de eerste keer gemist) en zeer velen uit de 
regio, al of niet na het zien van de zeer zeldzame Sper-
weruil op een industrieterrein bij Zwolle. Veel Noord-
laarders zullen ze gezien hebben, achter telescopen, 

achter beteletoeterde fotoapparaten. Gekte! 

 

Ze kwamen voor een Kruisbek; niet eens voor de prachtige 
gewone Kruisbek, die ook niet elk jaar te zien is – inmiddels 
zitten er 50 in het bos, nog steeds, al ruim twee maanden, 
nadat er eerst wekenlang een twintigtal was neergestreken. 
De opwinding bij vogelkijkend Nederland ontstond toen er 
een mannetje Witbandkruisbek werd ontdekt, die meeliftte 
in die groep. Hij is het afgelopen weekend op 11 januari nog 
gemeld (www.avifaunagroningen.nl; klik op 
‘waarnemingen”). 

 

Uiterlijke kenmerken 

 

Als je deze soort mooi in de zon in beeld krijgt valt op dat er 
grote kleurverschillen zijn tussen de vogels: vrouwtjes en 
jongen zijn geelachtig-groen en meer (jongen) of minder 
gestreept. Mannen zijn echt mooi rood. Door deze kleuren 
en de forse snavel lijken ze bij sterke vergroting wat op mi-
nipapegaaien! Met de snavel knippen ze vaak appeltjes uit 
de lariks om die vervolgens met de poot te grijpen en met 
de snavel verder te bewerken, op een tak. In plaats van 
hangend op de kop. 

 

 

Gebieden waar Kruisbekken voorkomen (Verspreiding) 

 

Kruisbekken verschijnen onregelmatig in Nederland. Het 
zijn zogenaamde invasievogels. Tijdens m’n broedvogelon-
derzoeken van 2012 en 2013 was de soort niet in het bos 
aanwezig op 1 vrouwtje na, roepend in een spar vlak na het 
broedseizoen, in juni 2012. In 2006 waren er 5 broedparen! 
Ze kunnen al nestelen in januari, midwinter. De aanwezig-
heid van deze soort hangt samen met zaadvorming van 
sparren, dennen, lariksen. Daarom kan het aantal broedvo-
gels in geschikte gebieden van jaar tot jaar enorm variëren. 
De belangrijkste broedgebieden liggen in Scandinavië, Fin-
land, Rusland en in de coniferenzone van heuvels en ber-
gen. De Ardennen zijn jaarlijks broedgebied; maar ook daar 
in variabele aantallen. Als in Noord Europa voedselgebrek 
ontstaat als gevolg van een slecht vruchtjaar van genoem-
de boomsoorten, gaan Kruisbekken massaal de rest van 
Europa in. Op de telpost van Zuid-Zweden, Falsterbo, kun 
je ze dan al in augustus aan zien komen. Kwestie van 
googlelen op weektelresultaten van die plek. 

 

Hoe krijg je ze te zien? 

 

In het Noodlaarderbos zijn ze nu nog steeds  goed te zien, 
als je enig geduld betracht. Ze verraden hun aanwezigheid 
op verschillende manieren. 

 Het duidelijkst als een troepje gaat vliegen. Dan beginnen 
ze vrij luid te roepen, met een vrolijk “kiep!” “kiep!” 
“kiepperekiep!” en daar doorheen rateltjes en ander ge-
kwetter. Maar het opgewekte “kiep!” overheerst. Zodra ze 
zijn geland, meestal in de top van een welvoorziene lariks, 
worden ze stil. Kwestie van rustig zoeken, kijken waar iets 
beweegt, want ze verspringen vaak op zoek naar een la-
riksappeltje. Die bewerken ze op een speciale manier, na-
melijk met hun langs elkaar gekruiste snavelhelften knippen 
ze de schubben open, waarna ze het verborgen zaadje er-
tussenuit werken, waarschijnlijk met de tong. Die activiteit is 
echt goed te zien wanneer je door een telescoop kijkt. 

Ook kun je Kruisbekken ontdekken als het heel stil is en je 
in je omgeving af en toe vallende spar- of lariksappeltjes 
hoort vallen. Dan zijn ze echt dichtbij bezig! Maar altijd 
hoog in de boomtoppen. Ondanks dat ze vaak moeten drin-
ken, zie je ze niet gemakkelijk op de grond. 

 



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Januari 2014 

13 

Waar precies? 

 

Het beste deel van het Noordlaarderbos voor Kruisbekken 
is het gedeelte links langs het pad dat loopt van het Nivon-
huis rechtdoor richting de westrand van het bos. Voorbij het 
kruispunt gewoon rechtdoor lopen. Strategie: delen met 
enkele of meerdere lariksen goed afzoeken, in de toppen 
waar het vol hangt met lariksappeltjes. Gekomen, na wat  
bypas-paadjes om gesneuvelde Douglassparren of mod-
derplekken heen, bij de T-kruising niet heel ver van de wes-
telijke bosrand, linksaf slaan en dan, waar het bos opener is 
door de kap van 2006, het nu smalle pad inslaan, linksaf, 
weer in de richting van het NIVON huis. Meteen in het be-
gin staan ook prachtige vrijstaande lariksen met veel kans 
op foeragerende Kruisbekken. 

Behalve de gewone en de zeer zeldzame Witband zijn er in 
het najaar ook enkele Grote Kruisbekken herkend in het 
Noordlaarderbos en ook dat is uitzonderlijk. 

 

Tussen de Kruisbekken hangen ook Sijsjes, gestreepte mi-
nivinkjes, ook dol op larikszaadjes. Hangen ja, want de 
meer dan de helft van de etende vogels hangt onderstebo-
ven. Ook de Sijs is vooral een wintervogeltje, dat vrijwel 
altijd in zwermpjes in rondvliegt onder het slaken van neu-
zelige hoge kreetjes. Je vind ze ook in elzen en berken als 
de zaden rijp zijn. Zie of hoor je een Sijs, let dan ook op 
Kruisbekken! 

SPEENKRUID 

Door Hanneke Videler 

 

Tot nu toe is het nog nauwelijks winter geweest en wordt 
zelfs het ene warmterecord na het andere gebroken. 
Dientengevolge raken allerlei planten uit hun doen. Hier 
in de tuin staat bijvoorbeeld de hazelaar volop in bloei. 
En de blaadjes van het speenkruid komen ook al overal 
op: onder de heg, langs de vijver, tussen de stenen van 
het terras. Onder ‘normale’ omstandigheden beginnen 
de boterbloemachtige bloemen eind februari, begin 
maart te bloeien. Bij zonneschijn vormt dat speenkruid 
dan een vrolijk geel groen tapijt, maar bij bewolkt weer 

blijven de bloemen gesloten. 

Vóór de andere planten zo rond juni in de border verschij-
nen, verdort dat tapijt en kun je eventueel het teveel aan 
planten wegharken samen met de broedknolletjes, de speen-
tjes, die zich in de bladoksels gevormd hebben; zo nodig kun 
je die ook uit de grond peuteren. 

Het jonge, hartvormige blad dat vroeg in het voorjaar ver-
schijnt, is eetbaar, een tikkeltje bitter en zit vol vitamine C. In 
het Duits heet het speenkruid dan ook Scharbockskraut, 
scheurbuikkruid. Maar pas op, want zodra de bloemen ver-
schijnen, wordt het blad giftig, het sap ervan kan dan zelfs 
blaren trekken. 

Tot nu toe heb ik de blaadjes alleen in een dressingvoor sla 
(baby gem of ijsbergsla) verwerkt, maar die dressing kan 
natuurlijk ook door een aardappelsalade gemengd worden. 
Begin met een basisdressing te maken door 5 eetlepels olijf-
olie, 3 eetlepels rode wijnazijn en 2 eetlepels fijngeknipte 
peterselie door elkaar te roeren. Snipper vervolgens een ro-
de ui en snij ongeveer 150 gram schone, droge speenkruid-
blaadjes in flinterdunne reepjes. Meng die laatste twee ingre-
diënten vlak voor het opdienen door de dressing en dan door 
de (aardappel)sla. 
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LEZERSPEN 

door Henny Groenendijk 

 

In het Noordlaarder winterbos, staande tussen de eeu-
wenoude karrensporen, vroeg Pim Timmer mij of ik de 
lezerspen van hem wilde overnemen. Ja hoor Pim, wat 
mij betreft wijzen alle sporen naar Noordlaren. Mag ik 

het eens hebben over de participatiemaatschappij? 

    

Participatiemaatschappij is zo’n beetje de meest gehoorde 
kreet uit 2013. En als tweede ‘burgerkracht’. Wie me precies 
kan uitleggen wat daarmee bedoeld wordt, mag opstaan. Ik 
heb wel een vermoeden, maar het is maar net wie de term 
hanteert. Zolang ik geen concrete resultaten zie, ben ik nog-
al sceptisch als de overheid hem gebruikt. Mij zweeft vooral 
een beeld voor ogen van besparingen, meer zelfredzaam-
heid en afwentelen van taken op familie en noaberschap. 
Deden we dat al niet? Of niet genoeg? Hoe loopt het in 
Noordlaren? Noordlaren is niet de minste plaats om te wo-
nen, daar zijn we ons van bewust. Je vindt er veel verbon-
denheid in clubverband. Onder de bewoners is een behoor-
lijke mate van saamhorigheid te bespeuren. Overal is wel 
eens wat, maar er lopen geen scherpe scheidslijnen door 
het dorp, nieuwkomers hoeven zich hier geen import te voe-
len, men laat elkaar vrij in het dagelijks doen en laten en 
toch is er die verbondenheid die maakt dat je de naam 
Noordlaren niet zonder trots uitspreekt. En wat hier heel bij-
zonder is: ondanks de waaier aan beroepen en interesses 
onder de inwoners is de agrarische oorsprong van het dorp 
nog heel herkenbaar gebleven. Iets om goed in de gaten te 
houden, want elders groeien dorpen langzaam maar zeker 
naar elkaar toe en lopen landelijke en stadse grenzen meer 
en meer in elkaar over. Noordlaren is een typisch Honds-
rugdorp gebleven en is dat al 1100 jaar lang. De inwoners 
hebben veel aan dat karakter bijgedragen, vroeger natuurlijk 
onbewust, maar de laatste decennia steeds meer vanuit een 

welbegrepen eigenbelang. Want het dorp wordt aan-
trekkelijker naarmate de wereld eromheen steeds 
meer van hetzelfde wordt. Kijk maar eens wat er in 
Onnen is gebeurd, hoe het aanzien van het buurdorp 
de laatste 20 jaar is veranderd. Het agrarische ka-
rakter is daar bijna uit het straatbeeld verdwenen. On-
nen gaat steeds meer lijken op een buitenwijk van Ha-
ren. In Noordlaren is juist veel werk gemaakt van het 
behoud van karakteristieke panden en het behoud van 
open ruimtes en dat heeft weer invloed op het woon-
plezier (en de huizenprijzen). Noordlaren is niet voor 
niets in trek. Albert Heijne zei altijd: ‘iedere Noordlaar-
der woont op het mooiste plekje van het dorp’ en dat is 
inderdaad een graadmeter voor de tevredenheid. De 
Kerkstraat bijvoorbeeld is van een mooie dorpse maat 
maar het is geen museumstraat geworden. Het zijn de 
bewoners zelf die het aanzien van de straat in stand 
hebben gehouden, zonder noemenswaardige inmen-
ging van de overheid.  

 

Is onze kleine wereld Noordlaren een participatiesa-
menleving? Mag de overheid meer van ons verwach-
ten? Op het punt van ondersteuning van participatie-
initiatieven hebben wij het zo gek nog niet getroffen 
met ons gemeentebestuur. Veel initiatieven zijn in het 
verleden gehonoreerd. Maar overheden, gedwongen 
door taakverzwaring, fusies en bezuinigingen, zijn 
zwaar ademende openbare lichamen geworden die 
participatie wel willen faciliteren maar zelf niet kunnen 
genereren. Daar helpt geen gemeentefusie aan. De 
aanzet moet van onderaf komen. Langs de lat van de 
sociale verbondenheid scoort Noordlaren goed. Maar 
saamhorigheid vergt wel onderhoud. Het hangt sterk 
af van mensen die initiatieven nemen, creatieve idee-
ën hebben, kortom van sleutelfiguren in het dorp. Bur-
gerinitiatieven zijn er gelukkig volop, al zijn er ook za-
ken waarin we nog tekort schieten, zoals de woon-
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voorzieningen voor ouderen. Van groot belang is, denk ik, 
dat we beseffen dat de saamhorigheid ons dorp sterk 
maakt en een stem geeft.      

 

Nu nog even over de plek waar de Noordlaarders graag 
samenkomen. De betekenis van de skeelerbaan hoeft 
nauwelijks betoog, maar het is eigenlijk vreemd dat 
Noordlaren geen dorpsplein heeft. Er is geen centrale 
plek, net zo min als in Glimmen en Onnen. Dat komt door 
de structuur van de oude Hondsrugdorpen waar de huizen 
op een rij lagen, gescheiden door paden en veldwegen. 
Zo ontstond in de middeleeuwen een ‘ladderpatroon’ van 
hoven en wegen die zonder veel moeite nog in de huidige 
plattegrond van Noordlaren, Glimmen, Onnen en Haren 
terug te vinden is. Plaats van samenkomst waren in de 
toenmalige samenleving de brinken, maar die lagen van-
wege het ‘ladderpatroon’ altijd ergens aan de rand. Bij 
Glimmen was dat tussen de Meentweg en de Brinkweg, 
bij Onnen aan de zuidwestzijde (de Mottenbrink) en bij 
ons aan de oostkant (de Brinklanden). Onze Bartholome-
üskerk ligt naast de Brinklanden. Ondanks de randligging 
is de kerk altijd een centrale plek in het dorp geweest. Nu 
de religieuze functie terug loopt, nemen andere activiteiten 
de plaats van de kerkdienst in en tijdens de jaarwisseling 
gaat het er helemaal profaan aan toe. Vroeger was de 
kerk streng gescheiden van het wereldlijke leven. Bij de 
vernieuwing van de riolering in 2012 is ontdekt, dat de 
kerk door een gracht omgeven was. Het kerkhof liep door 
tot onder de Lageweg. Binnen de gracht begroef men de 
doden uit het kerspel Noordlaren, in gewijde grond. Terwijl 
het begraven rondom de Bartholomeüskerk in onbruik be-
gon te raken, nam tegelijk het belang van het interlokale 
verkeer toe en zo komt het dat de Lageweg zowat voor de 
deur van de kerk kwam te liggen. Wie over de ontdekking 
van de kerkgracht meer wil lezen, verwijs ik graag naar 
het Historisch Jaarboek Groningen 2013, p. 117-118.    

Het plein aan het haventje, nu voornamelijk in gebruik als 
parkeerplaats, heeft het nooit tot dorpsplein gebracht. 
Maar het heeft wel alle elementen in zich om als centrale 
plek te fungeren. Met het dorpshuis er pal tegenover en 
het haventje ernaast vormt het een unieke combinatie. En 
in het plaveisel ligt nog een aardig monumentje dat ons 
eraan herinnert hoe de bewoners in het jaar 2000 zeiden: 
‘dit zijn wij’. Als we onze kracht blijvend weten te benutten, 
zal ook ons toekomstige gemeentebestuur de naam 
Noordlaren met respect uitspreken.   

UITSLAGEN VRIJE KLAVERJASAVOND NOORD-

LAREN 

Door Borgert Vrieling 

 

27 september 

Klaverjassen: 

1. Tine Huizing  5413 punten 

2. Jochem de Jonge 5404 punten 

3. Egbert Berends  5309 punten 

P. Albert Jan Veldman 3046 punten 

 

25 oktober 

Klaverjassen: 

1. Willem Bazuin  5187 punten 

2. Henny van Delden 5020 punten 

3. Jacob Boddeveld 4901 punten 

P. Liesje Kok  4143 punten 

 

29 november 

Klaverjassen: 

1. Liesje Kok 5631 punten 

2. Libbe Kok  5454 punten 

3. Geesje Harms 5342 punten 

P. Borgert Vrieling 3506 punten 

 

20 december 

Klaverjassen:    Kruisjassen: 

1. J Swaving 5274 punten 1. K Vos 3717 punten 

2. K Berends 5102 punten 2. JG Veldman 3653 punten 

3. L. Kok   5081 punten 3. T Harms 3645 punten 

P. M  Swaving 4006 punten P. L de Vries 3001 punten 

 

Data komende vrije klaverjasavonden: 

 

7 februari (was 31 januari) 

28 februari 

28 maart 
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NOORDLARENSE TWEETS 

Door Floris Mulder 

Met Twitter worden er korte berichten uitgewisseld  met 
andere gebruikers. Dat wordt "twitteren" genoemd.  In 
deze nieuwe rubriek worden de leukste en opvallendste 
tweets geplaatst welke met Noordlaren te maken heb-

ben. 

 

23-11-2013: Noordlaren, @noordlaren 

Een grote politiecontrole in Onnen wegen bijeenkomst van 
motorclubs in het dorp 

 

30-11-2013: Noordlaren, @noordlaren 

Ouders zijn het erover eens: OBS de Reishoek in  
@Noordlaren moet na dit schooljaar zijn deuren sluiten 

 

30-11-2013: Harener Weekblad, @harenerweekblad 

Noordlaren volgend jaar zonder school: OBS de Reishoek 

 

2-12-2013: Wolter Klok, @wolterklok 

Grappig. Een kaart die ik een paar jaar geleden zelf heb 
gemaakt en laten drukken wordt nu aangeboden op markt-
plaats 

 

13-12-2013: Dagmar Bolwijn, @dagmarbolwijn 

Kerstnachtdienst in Bartholomeuskerk – Noordlaren.eu 

 

15-12-2013: Wandelen Rond Roden, @WandelenRoden 

Zoekt u nog een mooie wandelroute voor vandaag? Door de 
geschiedenis bij Noordlaren is erg mooi. 

 

18-12-2013: Hans Schoolenberg, @Buitendijks 

Huis te koop: De Steeg 2 9479 PG Noordlaren (Funda) 

 

22-12-2013: Henk, @Van Hellum 

Als je goed snert wilt eten….. moet je hier eens heen gaan. 
#Blankehoeve  #Noordlaren 

 

 

8-1-2014L Jannes Wiersema, @meteoroodescho1 

@weermanreinier net als in 2013 toen op 15 jan eerste 
maraton op natuurijs in Noordlaren 

 

9-1-2014: Noordlaren, @noordlaren 

IKEA schenkt ruim vijfduizend euro aan Noordlaarderbos 

 

11-1-2014: Remko Fuchs, @RemkoFuchs 

Schitterend #eerlijk vlees van #slagerij De Buurderij in 
Noordlaren. #vakmanschap #ambacht slagerijdebuurde-
rij.nl 

 

 

13-1-2014: GezondVerstandHaren, @gezond_verstand 

Wij vroegen hierna in december, kregen te horen dat er 
GEEN risico was: (Noordlaren blijkt aardbevingscentrum 
no.1) 

 

14-1-2014: Hans Schoolenberg, @Buitendijks 

Nav vragen: Noordlarne is geen etappeplaats in Parijs- 
Dakar. De Defender die daar reed is toeval 

 

14-1-2014: Betuwe weer, @MeteoGelder 

Goedendag Vorig jaar 2013 stonden we aan de vooravond 
van de eerste maraton op natuurij in Noordlaren 

 

15-1-2014: Jannes Wiersema, @Meteoroodescho1 

Vandaag een jaar geleden werd de eerste schaatsmara-
thon op natuurijs in Noordalen vereden. 

https://twitter.com/VanHellum/status/414766736567988224/photo/1/large
http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
https://twitter.com/RemkoFuchs/status/422033255618314240/photo/1/large
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De Culturele Commissie nodigt u uit om het 1e 

koffieconcert van Noordlaren bij te wonen. 

 

Vol trots presenteren wij: 

 

WINTERLIEDEREN 

 

een intiem en sfeervol programma van drie van de 

 bekendste Noord-Nederlandse folkmuzikanten. 

-Henk scholte kent u van RTV Noord en Törf 

-Linde Nijland is internationaal bekend en geliefd om haar 
prachtige, kristalheldere stemgeluid 

-Bert Ridderbos weet met zijn instrumentale arrangemen-
ten een unieke sfeer neer te zetten  

Het repertoire is Gronings en Nederlands, maar er is ook 
muziek van buiten de landsgrenzen. 

Voor een impressie: http://www.winterliederen.nl/

in%20the%20winter%20of%20my%

20longing.mp3  

 

Als extra feestelijk tintje is er in de pauze koffie, thee en... 

 

een proeverij van taarten 

 

gebakken door Noordlaarders. 

 

De entree bedraagt € 12,50, dit is inclusief koffie met ge-
bak. 

U bent van harte welkom op 2 februari tijdens ons koffie-
concert in de Bartholomeuskerk, aanvang 10.30 uur. 

We hopen op een goede opkomst, dus een vriendelijk 

verzoek: stuur deze mail door! 

 

met muzikale groet, 

 

Culturele Commissie Noordlaren 

 

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/
culturelecommissienoordlaren 

 

Cursussen Luisteren naar klassieke muziek 

Noordlaren   docent: Dirk Herman de Jong 

 

Voor veel mensen geldt: klassieke muziek wordt pas 
echt boeiend of nóg boeiender als je meer weet over 
die muziek en de achtergronden. Dirk Herman de Jong 
geeft muziekcursussen in Noordlaren. Daar luister je 
naar de allermooiste klassieke muziek, waarbij je uitleg 

krijgt over muziekstijlen en instrumenten. 

 

De meeste muziekstukken worden met geluid én beeld 
afgespeeld. Daarbij komt achtergrondinformatie over de 
componisten en soms over de uitvoerende dirigent of so-
list. Zo krijg je ook meteen een beter beeld van de mens 

achter de muziek. 

De cursussen vinden in een huiselijke sfeer plaats. 

In het komend voorjaar worden deze muziekcursussen ge-
geven:  

vanaf 11-3-2014 zes dinsdagavonden: cursus 3 

vanaf 12-3-2014 zes woensdagavonden: cursus 2 

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

Iedereen kan in elke cursus instappen. Voorkennis is niet 
nodig. 

Cursusgeld: € 75,-. Deelnemende partners: € 15,- korting 
op het totale bedrag 

Opgave voor de cursussen: 

dirkherman@gmail.com  of  info@magismusicus.nl  of  
(050) 4061128 
Na opgave ontvangt u nadere informatie. 

 

http://www.winterliederen.nl/in%20the%20winter%20of%20my%20longing.mp3
http://www.winterliederen.nl/in%20the%20winter%20of%20my%20longing.mp3
http://www.winterliederen.nl/in%20the%20winter%20of%20my%20longing.mp3
https://www.facebook.com/culturelecommissienoordlaren
https://www.facebook.com/culturelecommissienoordlaren
http://www.magismusicus.nl
mailto:dirkherman@gmail.com
mailto:info@magismusicus.nl
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Herindeling 

Door Charles Vlek 

 

Haren halsoverkop in de Herindeling: namens en 
voor ons, maar (nog) grotendeels zonder ons Wie 
zich er een beetje in verdiept kan zijn ogen bijna niet 
geloven. Onder druk van Rijk en Provincie neemt de 
202-jarige gemeente Haren binnen vier maanden een 
voorlopig besluit tot fusie met Groningen en Ten 

Boer. 

Dit gebeurt in grote onzekerheid, zonder diepgaand on-

derzoek, zonder grondig debat en zonder veel inspraak 

van de bevolking. Pas op 19 maart komt er een 

‘burgerraadpleging’ over de bestuurlijke toekomst van 

Haren. Ons gemeentebestuur vindt dat het zijn taken niet 

langer aan kan. Dit bestuurlijke tekort zou vanaf 2015 

alleen maar groter worden. Want dan komen ook de 

jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (AWBZ) en 

‘arbeidsparticipatie’ erbij. Samenwerking met 

buurgemeenten leek dus noodzakelijk. Maar in febr. 2013 

adviseerde de commissie-Jansen dat grotere gemeenten 

‘toekomstbestendiger’ zijn dan regionale  samenwer-

kingsverbanden. Sindsdien wil de Provincie de 23 Gro-

ningse gemeenten verminderen tot 6 grotere fusiege-

meenten. Eén daarvan, Groningen/Ten Boer/Haren zou 

met 216.000 inwoners een bestuurlijk waterhoofd worden, 

met daarin 37% van de provinciale bevolking. Op de ach-

tergrond speelt dat het kabinet-Rutte niet alleen aanstuurt 

op grotere gemeenten. Het wil op den duur ook de 12 

provincies indikken tot 5 grote ‘landsdelen’. Gemeentebe-

stuur laat zich meeslepen In dit overhaaste en ongewisse 

avontuur laat Haren zich wat al te gemakkelijk meeslepen. 

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni vindt een meerder-

heid gemeentelijke herindeling onontkoombaar. Want men 

vindt Haren zwak, de Provincie wil het, en Groningse buur-

gemeenten hebben al gekozen voor herindeling in plaats 

van samenwerking. En Drenthe is niét aan het herindelen, 

dus 

Tynaarlo staat alleen open voor samenwerking. 

Dat Haren (plm. 19.000 inwoners) ook zelfstandig kan blij-

ven wordt niet meer serieus overwogen, ook al zei de coali-

tie in sept. 2012 nog: “De zelfstandigheid van Haren staat 

niet ter discussie.” 

Op 24 juni krijgen B&W de opdracht om de Harense bevol-

king nader te informeren én te horen. Eind augustus ver-

spreidt het college een simpele enquête over belangrijke 

kenmerken en voorzieningen van Haren, met de vraag wat 

burgers verwachten van fusie met Groningen/Ten Boer of 

Tynaarlo. Begin september zijn er informatiebijeenkomsten 

in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Daarblijkt dat 

ook B&W zelf belangrijke vragen  niet kunnen beantwoor-

den. 

De gemeentelijke enquête wordt door minder dan 3% van 

de kiezers ingevuld. Uit de informatiebijeenkomsten en di-

verse enquêtes blijkt dat de meerderheid van de bevolking 

wel voelt voor aansluiting bij Tynaarlo. Drie vragen komen 

steeds weer naar voren: (1) Waarom herindeling? (2) Waar-

om zo’n haast? (3) Waar blijft de noodzakelijke Informatie? 

Onderzoek en vervolgonderzoek 

In september komt adviesbureau Zuiderlicht met een ‘quick 

scan’ over gemeentelijke herindelingen in Nederland. He-

laas kan Zuiderlicht weinig zeggen over de optimale grootte 

en de bestuurskracht van fusiegemeenten. Ook blijft ondui-

delijk in hoeverre gemeentelijke herindeling kostenbespa-

rend uitpakt. Zou dus gemeentelijke  samenwerking niet 

toch beter zijn dan herindeling? In oktober-november laten 

B&W vervolgonderzoek uitvoeren. De resultaten hiervan 
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worden op 14 november bekend gemaakt, tezamen met het 

B&W-voorstel om te fuseren met Groningen/Ten Boer. Dit 

zou de snelste, krachtigste, duurzaamste en best aansluiten-

de oplossing zijn. B&W beseffen dat veel inwoners, vooral in 

de buitendorpen, aan Tynaarlo de voorkeur geven. Maar, 

zeggen ze, over het landelijke karakter van Haren “kunnen 

goede afspraken worden gemaakt.” Kortom, volgens B&W is 

Groningen/Ten Boer de beste, ja zelfs de enige fusiepartner. 

Want samengaan met Tynaarlo overschrijdt niet alleen de 

Provinciegrens maar ook het zeer krappe tijdschema van het 

provinciebestuur: 

op 1 december moet er een principebesluit liggen. Chaoti-

sche, onduidelijke besluitvorming En dus wordt op 25, nee: 

26 november om 1.30 uur ’s nachts, na 6½ uur vergaderen 

door 10 tegen 7 doodvermoeide raadsleden een onduidelijk 

‘voorlopig besluit’ genomen tot fusie met Groningen/Ten 

Boer. In de raadsvergadering van 16 dec. wordt dit besluit 

nader omschreven: het is een zeer voorlopig principebesluit 

waarover alle burgers zich vóór of tegen mogen uitspreken 

bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Maar het 

nachtelijke principebesluit van 26 november was ook weer 

niet zó voorlopig dat B&W even wachtten met het doorgeven 

ervan aan de besturen van stad en provincie Groningen. 

Bovendien greep de burgemeester direct de gelegenheid om 

het besluit aan alle inwoners mee te delen via haar Voor-

woord in de Gemeentegids Haren 2014:  “Dat we gaan fuse-

ren is een feit. (..) Wat gaat de fusie met Groningen/Ten 

Boer ons brengen aan goede dingen..?”  

Loopt onze tijdelijk-waarnemend burgermoeder niet iets te 

hard voor de troep uit, in plaats van bedaard op de winkel te 

passen? Hoe gaat het nu verder? Eind januari zal een 

(uitgesteld) ‘Initiatiefvoorstel- Referendumverordening’ van 

het CDA in de gemeenteraad worden behandeld. Tegelijker-

tijd zullen B&W samen met de fractievoorzitters bepalen hoe 

de Harense bevolking verder wordt geïnformeerd (b.v. via 

een ‘Herindelingskrant’). Ook zullen zij de burgerraadpleging 

van 19 maart organiseren. Het gaat feitelijk om drie verschil-

lende toekomstbeelden: (1) Haren blijf zelfstandig,(2) Haren 

fuseert met Tynaarlo, en (3) Haren fuseert met Groningen/

Ten Boer. Alle drie scenario’s hebben onzekere voordelen 

én nadelen. Alle drie moeten goed worden doordacht en 

uitgewerkt. Dat vereist een beschrijving van aanpak en ge-

volgen voor de kortere en de langere termijn. Want anders 

kan niemand een goede vergelijking maken, laat staan een 

overtuigende keuze bepalen. Daarbij ligt er altijd nog de 

vraag waarom de Provincie Groningen met haar (slechts) 

580.000 inwoners niet zélf die lastige bovengemeentelijke 

taken op zich kan nemen. Dan kunnen de meeste Groning-

se gemeenten, met goede afspraken, gewoon blijven be-

staan.  

Zou dat niet beter zijn voor de lokale democratie en de ge-

meenschapszin van de burgers? Herindeling: een vrije keu-

ze B&W zullen zeggen: “Ja, hoor eens, onze raad heeft 

‘voorlopig’ gekozen voor Groningen/Ten Boer. Dáárvoor 

gaan wij nu proberen om draagvlak te krijgen.” Maar sinds 

febr. 2013 heeft de Provincie grote druk uitgeoefend. B&W 

zelf hebben overhaast gehandeld, onvoldoende informatie 

verstrekt, de raad te weinig bedenktijd gegund en de bur-

gers nauwelijks laten meepraten. Kortom, de krakkemikkige 

besluitvorming van 25/26 november kan niet écht serieus 

worden genomen. Daardoor ligt de kwestieherindeling ei-

genlijk weer helemaal open. De Harense bevolking heeft 

dus alsnog het recht op een eigen vrije en weloverwogen 

keuze. 

Hierover zal ook het Burgercomité Herindeling Haren zich 

wel weer gaan roeren. Dit comité heeft geen eigen voor-

keur. Maar het wil wél dat eerst het ‘waarom, wat en hoe’ 

van een herindeling glashelder wordt uitgelegd, tezamen 

met de voor- en nadelen van de verschillende toekomstsce-

nario’s. Het zou goed zijn als er in Haren, Glimmen, Onnen 

en Noordlaren nieuwe informatie- en discussieavonden wor-

den georganiseerd. Dan kan iedereen zich een helder beeld 

vormen en een ‘toekomstbestendige’ voorkeur bepalen met 

het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. 

Iets voor het Burgercomité Herindeling Haren samen met de 

dorpsverenigingen en buurtvereniging Oosterhaar?  



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 beant-

woorden ze op verzoek van de redactie een aantal vragen.  

 

 

Wil jij je even voorstellen? 

Mijn naam is Jolien Albronda en ik woon hier samen met mijn zoon Lucas Arends. 

 

Wat doe jij in het dagelijks leven? 

In het dagelijks leven ben ik ambtenaar bij de gemeente Noordenveld in Roden, daar  houd ik me voornamelijk bezig 
met bouwvergunningen. 

 

Waar woon je? 

Kerkstraat 16 

 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren? 

Eigenlijk al best wel lang. Ik ben hier zo ongeveer vanaf 2004. Ik heb toen jaren gewoond aan de Vogelzangsteeg. In de 
Kerkstraat woon ik vanaf 1 november 2013. 

 

Waar woonde je hiervoor? 

Hiervoor heb ik in Haren gewoond. 

 

Wat was de belangrijkste reden om naar Noordlaren te ver-

huizen? 

In 2004 was mijn voornaamste verhuisreden mijn toenmalige 
vriend en nu omdat ik Noordlaren niet meer uit wil, als het aan 

mij ligt. 

 

Hoe is de inburgeringsperiode verlopen? 

Tot nu toe heel goed. 

 

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven storten? 

Dat is wel de bedoeling. 

 

Heb je al favoriete plek in Noordlaren? 

Ja, het Noordlaarderbos. Het is heerlijk om er hard te lopen en te 
wandelen. 

 


