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GEMEENSCHAPSZIN REDT KINDEROPVANG IN NOORDLAREN 

Door Marleen van Dijk 

Zoals u wellicht al weet zal kinderopvang ‘Villa Kakelbont’ half april 

haar deuren sluiten. Wij als ouders van de allerkleinsten in ons dorp 

vonden dat dit na de aanstaande sluiting van de basisschool, eigenlijk 

een stap te ver gaat. Een aantal van ons is hier mede komen wonen 

omdat er voorzieningen waren voor de kinderen. Voor ons dus een re-

den om ons niet bij deze sluiting neer te leggen, maar de handen ineen 

te slaan en te vechten voor het behoud van kinderopvang in Noordla-

ren. Dit lijkt nu te gaan lukken! 

Kinderopvang Oki uit de Groeve heeft twee dames bereid gevonden de kin-

deropvang in Noordlaren te gaan verzorgen. Gretha, moeder van twee kin-

deren en met veel werkervaring in kinderopvang en BSO zal vanaf half april 

samen met Melanie uit Annen, die ook op een kindcentrum in Ees werkt, in 

Noordlaren aan de slag gaan. 

Om dit alles te realiseren zullen we wel enige financiële armslag moeten 

creëren voor een geschikte inrichting van het lokaal, de inventaris en alle 

andere bijkomende opstartkosten.                            

Lees verder op pagina 3. 

 Kinderopvang in Noordlaren 

 Een nieuw leven voor de school 

 Ondernemende Vogelzangsteeg 

 Lente! 

 Paasvuur 

 Muziek, kunst, toneel, spel en 

sport 

 En nog veel meer! 
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WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

UITNODIGING JAARVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANGEN NOORDLAREN 

 

Woensdag 9 april 2014 om 20.00 uur 

Dorpshuis De Hoeksteen 

 

AGENDA 

Opening 

Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2013 

Jaarverslag secretaris 

Jaarverslag penningmeester 

Bestuursverkiezing 

Aftredend voorzitter en herkiesbaar dhr. M. J. Tuik  

Verslag kascommissie (mw. W. Bazuin en mw. L. Moes) 

Verkiezing nieuw lid/nieuwe leden kascommissie 

Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en commis-

sies uit Noordlaren (max. 5 minuten spreektijd) 

Rondvraag 

Sluiting 

 

PAUZE 

 

Spreker uit of over Noordlaren: 

Lukas Hamming, imker 

 

Tot een half uur voor de vergadering kan een tegenkandidaat voor het 

voorzitterschap zich melden bij een bestuurslid. 

 

Wij hopen deze avond weer veel Noordlaarders en gemeentebestuur-

ders te ontmoeten! 

 

Groeten, 

Martinus Tuik,  

Janet Fonk,  

Rinne Boelkens,  

Wim van Hulst, 

Inge Hordijk. 

 

Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

VAN DE REDACTIE:  

LET OP: DE NIEUWE DEADLINE VAN DE DORPSKRANT LIGT OP EEN WOENS-

DAGAVOND. DE WEEK DAARNA VERSCHIJNT DE DORPSKRANT ! LEVER UW 

KOPIJ OP TIJD IN. DE DEADLINE WORDT STRIKT GEHANTEERD, TE LAAT IS TE 

LAAT ! 

WILT U VAN TEVOREN EEN KATTEBELLETJE ONTVANGEN ? MAIL DIT DAN 

NAAR DE REDACTIE. 

DE KOPIJ DEADLINE VAN HET KOMENDE NUMMER IS WOENSDAG 14 MEI. 

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 de voorpagina. 

In het weekend van 11 en 12 april organiseren we 

daarom een ‘Kleintje Dorpsfeest’: allerhande activitei-

ten waarvan de opbrengst naar de opbouw van de 

nieuwe crèche gaat. Daarnaast is een deel van het 

geld bedoeld om een ‘kidsclub’ mee te financieren, in 

ieder geval het komende jaar. Omdat er straks nie-

mand meer in Noordlaren naar school gaat is het toch 

leuk om de kinderen uit het dorp gelegenheid te bie-

den mee te doen aan leuke activiteiten die in en om de 

Rieshoek zullen worden georganiseerd. Dit is dus ook 

bedoeld voor de al wat oudere jeugd. We zullen zoals 

het nu lijkt twee verschillende middagen gaan organi-

seren, één voor de onderbouw en één voor de boven-

bouw. 

Hiernaast vindt u het programma van het benefiet-

weekend dat zich afspeelt rondom de Rieshoek en de 

skeelerbaan. 

OPGAVE EN INFORMATIE 

Opgave voor deelname aan de stratenpubquiz en het 

3-gangendiner uiterlijk dinsdag 8 april. Gelieve u ook 

voor deze datum op te geven voor de feestavond. 

Voor opgave en informatie: benefietnoordla-

ren@gmail.com Graag aangeven voor welke activitei-

ten u zich opgeeft. Telefoon: 06 27065821 (Marc 

Drenth) 06 15094402 (Joost Veenema) 

OPENINGSTIJDEN KINDEROPVANG OKI 

Kinderopvang: Maandag, dinsdag, donderdag en vrij-

dag van 07:00 uur tot 18:00 uur 

Kidsclub: elke tweede week van de maand op woens-

dagmiddag, in en rondom de Rieshoek. Voor meer 

informatie: www.kinderopvangoki.nl, in-

fo@kinderopvangoki.nl 06 17375097 of 06 48773091. 

 

 

PROGRAMMA BENEFIETWEEKEND 

 

Vrijdag 11 april 

14:30 uur Sponsorloop leerlingen OBS de Rieshoek 

16:30 uur Start 24 uurs marathon ouders Noordlaren 

20:00 uur Stratenpubquiz (€5 inleggeld), clubgebouw 

IJsvereniging de Hondsrug 

 

Zaterdag 12 april 

15:30 uur Kinderactiviteiten, oa schminken en tum-

blingbaan (deelname gratis) 

16:30 uur Einde 24 uurs marathon ouders Noordlaren 

17:00 uur 3-gangendiner (€20 verzorgd door de Lan-

teern, pannenkoeken voor de kids €5) 

19:00 uur Feestavond met livemuziek en prijsverloting 

(spetterende prijzen) gratis entree 

mailto:benefietnoordlaren@gmail.com
mailto:benefietnoordlaren@gmail.com
http://www.kinderopvangoki.nl
mailto:info@kinderopvangoki.nl
mailto:info@kinderopvangoki.nl
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BUITENSCHOOLSE OPVANG IN EIGEN DORP 

Door Alie Smith, Kinderopvang Oki 

Bijna twee jaar geleden zaten Lisette Kuiper en ik in 
dezelfde situatie als nu. Ouders uit het dorp de Groeve 
wilden al jaren een BSO (buitenschoolse opvang) in 
eigen dorp. Geen enkele instantie pakte dit op en op 
een zeker moment kregen wij de vraag “willen jullie dit 
misschien gaan organiseren”. Al snel  besloten we dit 
zelfstandig te gaan doen en Kinderopvang Oki was een 
feit. Niet lang daarna voegden wij ook de TSO (tussen 

schoolse opvang) eraan toe. 

Het toeval wil dat twee jaar later de ouders uit Noordlaren 
met eenzelfde vraag naar ons toe kwamen. Ook nu zijn wij 
daar met veel inzet en plezier op in gegaan. Beide locaties 
zitten op een mooie plek aan de rand van het dorp in een 
buitengebied met de natuur om ons heen. Beiden klein-
schalig en dat willen we ook graag zo houden. Directe con-
tacten met ouders en het dorp en korte lijnen qua communi-
catie vinden wij erg belangrijk. Ook voor de leefbaarheid 
binnen de dorpen in de buiten gebieden is het erg belang-
rijk dat deze vormen van kinderopvang blijven bestaan. 

We hebben diverse keren met de ouders om de tafel geze-
ten om van beiden kanten een opvang te creëren waarin 
ieder zich kan vinden. Natuur en buiten zijn, is hierin erg 
belangrijk voor de ouders en kinderen. Dit concept hebben 
we dan ook verwerkt in ons Pedagogisch beleidsplan en het 
werkplan voor de leidsters. Wij gaan werken aan een leuke, 
gezellige uitdagende plek waar alle kinderen graag naar toe 
zullen gaan. Mocht u ons willen leren kennen als Kinderop-
vang Oki, dan kunt u onze website bezoeken 
www.kinderopvangoki.nl.  

Ook zijn wij overdonderd door het enthousiasme van de 
betrokken ouders en alles wat zij doen en organiseren voor 
het weekend van 11 en 12 april. Niet alleen de ouders maar 
ook de inwoners van Noorlaren en de kinderen, die zich 
gaan inzetten voor het benefiet weekend willen wij langs 
deze weg alvast bedanken en heel veel succes toewensen 
tijdens de marathon. In twee woorden geweldig en uniek.  

17 april starten wij met het KDV in een nieuw lokaal met 
twee nieuwe leidsters op de groep, die er beiden erg veel 
zin in hebben. U kunt met ons kennis maken tijdens het 
weekend, waar wij ook bij aanwezig zijn. 

EEN NIEUW LEVEN VOOR DE SCHOOL 

Door Marjan Schuitema 

Groningen, 26 maart 2014. Een gedreven dorpsbewoon-

ster, een leegkomend schoolgebouw en een hecht 

dorp. De ingrediënten voor een interessant project waar 

vier studentes van de Hanzehogeschool hun tanden in 

gaan zetten.  

Het gaat om de studentes: Anne Bolster, Marijke Neef, Yn-

ke Hartsema en Marjan Schuitema. Wij doen de opleiding 

Vastgoed en Makelaardij van de Hanzehogeschool en vol-

gen daarnaast het Honours talenten programma. Dit is het 

excellentietraject waarbij er naast de reguliere studie ruimte 

is voor extra opdrachten. Onze opdracht is het onderzoeken 

of er draagvlak is onder bewoners voor een herbestemming 

van OBS de Rieshoek. Wij verzamelen de tien krachtigste 

ideeën en werken die uit om ze daarna voor te leggen aan 

de gemeente.  

Er is al een eerste verkenning geweest met de zogeheten 

‘denktank’ en die bijeenkomst heeft een aantal thema’s op-

geleverd. Op 12 april a.s. wordt het sponsorweekend 

‘Kleintje Dorpsfeest’, georganiseerd voor de nieuwe kinder-

opvang in het schoolgebouw.  

Tijdens dit weekend kan iedereen een enquête invullen 

waarin u kunt aangeven welke thema’s u belangrijk vindt. 

Als dit duidelijk is wordt er een brainstormsessie georgani-

seerd. In deze brainstormsessie kunt u uw ideeën met ons 

delen! Natuurlijk geldt voor deze ideeën dat ze niet gek ge-

noeg kunnen zijn dus schroom niet uw hersenen alvast te 

laten kraken. Nadere informatie over de brainstormsessie 

verschijnt z.s.m. op de dorpssite. Mocht u nog vragen heb-

ben over ons project of gewoon iets met ons willen delen, 

dan kan dat via het volgende e-mailadres: 

j.m.schuitema@st.hanze.nl. Like ook de facebookpagina en 

blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de school. 

Dit kan via de volgende link: www.facebook.nl/

herbestemmingOBSdeRieshoek.  

Van links naar rechts:  

Ynke Hartsema, Anne Bolster, Marjan Schuitema en Marijke Neef. 

http://www.kinderopvangoki.nl
mailto:j.m.schuitema@st.hanze.nl
http://www.facebook.nl/herbestemmingOBSdeRieshoek
http://www.facebook.nl/herbestemmingOBSdeRieshoek
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WINTER IN NOORDLAREN 2014 

Door Tia Ebinge 

De laatste jaren zijn we enorm verwend met al die ge-

weldige mooie strenge winters. We gaan er nu stan-

daard vanuit dat het altijd zo is.  Maar daar vergissen we 

ons in, de natuur doet lekker waar hij zelf zin in heeft. 

De vogels fluiten,  de bomen hebben al zin om hun 

groene bladerendek  te laten zien. En dan kijken we  

allen heimelijk naar buiten: vliegt er al een sneeuwvlok 

door ons dorp? 

Het is toch januari, bijna februari, dan hoort er sneeuw en ijs 

te zijn. We willen schaatsen, in de sneeuw rond dartelen en 

met de slee het bos in. Van sneeuw kun je blij worden. Hoe 

wonderbaarlijk zijn de vlokjes die naar beneden dwarrelen 

het lijken soms net kleine kristalletjes. Hoe is het mogelijk 

dat zulke kleine vlokjes  soms zo’n enorme sneeuwmassa 

kunnen produceren.  

En dan is het 25 januari, een uur of zes, een zielig vlokje 

sneeuw komt naar beneden. Zou het dan toch? Nu niet te 

hard juichen… dan, na een uur ligt er toch al een heel pak. 

Ons pittoreske dorp verandert langzaam in een Charles Dic-

kens plaatje. De volgende morgen ligt er nog sneeuw. Heer-

lijk naar buiten toe, wandelen in het bos. De kinderen ver-

maken zich met de slee en roetsjen van de berg af. En dan 

is het alweer afgelopen met de pret. Zou koning winter nog 

terugkeren?  

Op 29 januari worden de mannen van de ijsvereniging al 

gespot richting gebouw achter de school. Gaat het dan toch 

hard vriezen? De hoofden worden bij elkaar gestoken, de 

weersberichten gevolgd. Laten we het toch doen. Die nacht 

wordt er weer menig rondje met de tankwagen gereden en 

het water beland op de baan. Dan moet de natuur zijn werk 

doen. De volgende dag is er warempel anderhalve centime-

ter ijs op de baan. Genoeg voor schaatspret te weinig voor 

grote marathon. De kinderen van de school vinden het ge-

weldig. Ze popelen om het ijs op te gaan.  

De eerste cameraploegen arriveren achter de school. Zijn 

we dan alweer hot nieuws. De eerste interviews worden 

afgenomen en we gaan de ether in. In menig huis horen ze 

op de radio: in Noordlaren kan het weer. Maar voor hoe-

lang? Dat is nog even een vraag.  

De kinderen vermaken zich kostelijk op de schaats. En 

staan geduldig de journalisten te woord. Menig plaatje wordt 

geschoten, voor koek en zopie is het nog te vroeg. Na twee 

dagen komt het asfalt door de sneeuw heen. Het is weer 

afgelopen met de pret.  

De volgende dag is er niets meer van onze ijsbaan over en 

lijkt het of er nooit geschaatst is.  De rust is weder gekeerd. 

Nu maar hopen dat de natuur nog wonderen gaat verrich-

ten. En mogen de schaatsen nogmaals uit de kast.  

De vogels vliegen weer hun rondje over de verlaten baan.  



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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Loopt de Muur door de Vogelzangsteeg? 

ONDERNEMEN IN DE NOORDLAREN 2 

Door Peter Prak 

Sommigen hadden het altijd al geweten. Anderen zijn 
nog steeds niet van de schrik bekomen uit een vorig 
nummer.  Noordlaren bleek geen boeren- of bouwers-
dorp, maar een heus ondernemersdorp. Het ritselt van 
de ondernemers en ZZP-ers (noot van de redactie: dit 
betekent Zelfstandige Zonder Pensioen).  

162 bedrijven op ca 170 woningen! 

In dit nummer zoomen we in en stellen we scherp op 
de bedrijven en bedrijfjes. Onze Lieve Heer kent 
vreemd kostgangers, en Noordlaren kent bijzondere 
bedrijven. We beginnen daarbij willekeurig ergens. 

Hier de noordzijde van het dorp, de Vogelzangsteeg.  

De Vogelzangsteeg oogt niet als een ondernemersstraat. 
Ze staan niet in de top 5. Dat laat onverlet dat er meerdere 
vreemde vogels huizen en ondernemen. Vogelfluisteraar 
Woudman en wild-fluisteraar Kielman bijvoorbeeld. Allebei 
geven ze een geheel eigen invulling aan de liefde voor de 
natuur. Maar er zit meer, en veel heeft ook met natuur te 
maken. 

Als je niet beter zou weten lijkt het alsof er een muur loopt 
door de Vogelzangsteeg. Oost versus West. Kapitalisten 
versus loondienst. Dat is tenminste op basis van de open-
bare kamer van koophandel info. Want aan de oneven kant 
zijn er 10 bedrijven bekend bij de Kamer van Koophandel, 
en aan de even zijde geen een!  

Twee van de ondernemers heb ik nog wat vragen gesteld 
over hun bedrijf. Dat leest u verderop in dit blad.  

Aan het begin van de Vogelzangsteeg 19, vlakbij de 

Zuidlaarderweg beginnen we met Bas Nijhof.  

Kop met grijze krullen, soms binnensmonds grommend 
over zaken die nu weer belachelijk zijn, bril aan een koord-
je, en heel lang zichzelf voortbewegend in een na-oorlogse 
Citroen DS (grijs-achtig). Deze auto had dezelfde eigen-
schappen als het bekende spelletje (‘’doet ie het of doet ie 
het niet!?!). Bas is bioloog en heeft zich gespecialiseerd in 
‘’de kleine dingen die het doen’’. 

Hij doet aan biologische bestrijding van plagen in binnen-
beplantingen (Botanische Tuinen, Dieren-tuinen, Tropische 
Zwembaden, Kantoren, Ziekenhuizen en Winkel Centra). 
Maar ook buiten in het Openbare Groen (golfbanen, laan-
bomen en in parken en in productie-kassen). De producten 
en diensten van Bas vinden al meer dan 25 jaar afnemers 
in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, 
Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en 
Spanje. Dierentuin Emmen, en Floriade 2012 zijn bekende 
klanten van Bas. 

In de schuren bij zijn huis heeft hij een heus laboratorium 
vol met kleine beestjes. Onder andere daar doet Bas ook 
entmologisch onderzoek naar lichtgevend insecten als 
vuurvliegen. 

Voor de liefhebber hier een greep uit zijn product-
catalogus: Exochomus quadripustulatus EQL, Producent-
NIJHOF BGB, Herkomst Europa 

Voor de kenners, het zijn  inderdaad volwassen exempla-
ren op de foto! Dus eenieder die mijten, spinnen, witte 
vlieg. Bladluizen, kakkerlakken, spint etc. etc wil bestrij-
den, bel BAS! 

Fortresse Vastgoed 

Leonoor Feenstra (www.fortresse.nl) 

Something completely different qua branche, presentatie 
en uiterlijk is het vastgoedbedrijf van de buurvrouw van 
Bas, Leonoor. Vogelzangsteeg 17.  Zowel uiterlijk als auto 
zijn danig anders bij buurvrouw Feenstra.  

Leonoor behoort tot een van de 13 vastgoedbedrijven in 
Noordlaren. Deze beroepsgroep is na de medici het meest 
aanwezig in het dorp. Leonoor is makelaar die naast ver-
koop van woningen vooral ook in de huurmarkt actief is. 
Verderop in dit blad vertelt ze er nog iets meer over. 
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Slagerij de Buurderij en Melkveehouderij Jan Arends 

(slagerijdebuurderij.nl) 

De buren van Leonoor op Vogelzangsteeg 15a hebben 
ook weer een heel ander bedrijf, welke bestaat uit een toe-
leverancier en een verwerker. Aan de ene kant de boer 
(fokken van vlees en melkvee) aan de andere kant een 
ambachtelijke slager. Op Slagerij de Buurderij zwaait sla-
ger Henk met veel plezier en grappen en grollen zijn hak-
mes. Bij ont thuis proeven ze het verschil tussen een Buur-
derij-Burger en die van de Jumbo. ‘’Officieel’’ is het geen 
biologisch vlees, omdat op de percelen in afgelopen 10 
jaar nog wel eens kunstmest gebruikt is. Maar feitelijk is 
het dat natuurlijk gewoon wel. 

Henk is ook een bioloog zullen we maar zeggen, alleen hij 
kijkt van heel dichtbij met zijn vingers en zijn mes naar de 
natuur. 

Kwekerij Vogelzang 

En weer een huis verder op nummer 15B is de kwekerij 
Vogelzang van de familie Mulder. 

Fysio-manuele Therapie 

We gaan door naar Vogelzangsteeg 11, hier is de BV van 
de praktijk voor Fysio-manuele Therapie Eelde-
Paterswolde gevestigd. Ook wel bekend als Janneke. Het 
bedrijf is niet aan huis (wel aan de Hooiweg in Eelde), 
maar formeel heeft het bedrijf dus domicilie. Ze is de 1e in 
de medische hoek hier. 

Louc Holding en Nonagon B.V.  (nonagon.nl) 

Maar nog zijn we niet klaar, door naar Vogelzangsteeg 9. 
Louc Holding is een beleggingsinstelling.  Maar er staan 2 
bedrijven op dit adres. Nonagon Knowledge Transfer B.V. 
Ik benieuwd wie behalve Monique al wel wist dat dit een 
naam voor een 9-zijdige polygoon is….  

We kenden Monique al als de zeer slimme dame die op de 
OBS moeilijke vergaderingen voorzat. Maar wat denk je 
hiervan: Nonagon is gespecialiseerd in kennisoverdracht 
en disseminatie op gebied van nanotechnologie, life scien-
ces en chemie. Daar denk je niet gelijk aan he als je die 
boerderij zo mooi rustig tussen de weilanden ziet liggen! 
Alhoewel, als ze aan disseminatie doet dan werkt ze vast 
samen met de veefokker iets verderop met zijn kunstmati-
ge inseminatie? 

drs P.K.H. Hut Chirurg B.V. 

Tot slot hebben we dan Vogelzangsteeg 5, de BV van Peter 
Hut, de 2e medicus. Heeft ook iets met biologie en messen 
te maken zeg maar.  En last but not least op Vogelzang-
steeg nr 5: de Stichting festiviteiten Noordlaren. 

Tot slot de familie Kielman 

Eenieder die wel eens goed naar het erf aldaar heeft geke-
ken weet dat het daar vol staat van de bedrijvigheid, alleen 
dan niet direct van het Kamer van Koophandel-type. Maar 
weinig erven zijn zo effectief erf als dat van de familie Kiel-
man. 

En aan het eind van de vogelzangsteeg zat natuurlijk loon-
werkbedrijf Kok. Maar horen we daar iets van een manege 
aankomen? 

Het moge duidelijk zijn, koop het vlees van de buurderij, laat 
je wratten weghalen bij Peter Hut, laat Janneke je stramme 
schouders aanpakken, huur Monique in om innovatief gese-
mineerd te worden, laat Eleonoor je woning verhuren en 
stuur Bas op alles af wat je liever niet onder je bed hebt! 

 

VRAGEN AAN BAS NIJHOFF OVER ZIJN BEDRIJF 

IN BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMING 

Hoe is het zo gekomen? 

Als net afgestudeerd bioloog met een specialisatie in de 
Ethologie (= gedragskunde), leek ik in de beginjaren 80 voor 
bestemd om uitkeringstrekker te worden. Echter, mijn vader 
had in zijn hobbykasje op zijn orchideeën problemen met 
wolluis.  

Hij vond dat ik als bioloog, en anti insecticiden, daar wel een 
milieuvriendelijke oplossing voor kon vinden. Ik nam die uit-
daging aan en verdiepte me in plagen en hun natuurlijke 
bestrijders. Bestelde bij een bedrijf in Canada, die in de 
praktijk daar al mee bezig, mijn eerste sluipwespen en lieve-
heersbeestjes. Op de logeerkamer zette ik mijn eerste kwe-
ken op. 

In diezelfde tijd begon Dierentuin in Emmen met hun vlinder-
tuin. Ze hadden nog niet nagedacht over hoe je wel rupsen 
en vlinders kan houden, maar de rest van het ongedierte op 
de planten kan bestrijden. Niet chemisch in ieder geval! 

Lees verder op de volgende pagina. 
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Vervolg vorig pagina. 

Ik zag mogelijkheden om het voor hen op te lossen. Met be-
hulp van een innovatiesubsidie kon ik er een jaar aan de 
slag om, de biologische bestrijding op te zetten en uit te pro-
beren.  

Dat lukte zo goed dat hiervoor al snel belangstelling was 
vanuit andere instituten en bedrijven.  

Ik besloot me 1986 in te schrijven als bedrijf, ook al dachten 
velen dat ik daar geen fatsoenlijke boterham mee zou kun-
nen verdienen. Maar ik doe nog steeds in lieveheersbeestjes 
en sluipwespen en het is een prachtig vak, om zo praktisch 
gebruik te maken van de biologie. 

 

Wat is je meest favoriete biologische bestrijder? 

Soms fantaseer ik nog over een effectieve bestrijder van de 
grootste plaag op aarde, te weten de mens. Maar ja, om je 
eigen soort en verwanten en vrienden te gaan bestrijden 
vraagt heel veel moed en is waarschijnlijk illegaal! 

In die kleine microkosmos die ik verder ontdekte van al die 
mijtjes, luizen en hun natuurlijke vijanden zijn er voor mij 
vele favorieten. De schoonheid van sommige sluipwespen, 
hoe mooi al die minieme verschillen, alleen te zien bij zeer 
sterke vergroting! 

Ik noem er twee van onze stal: Encarsia citrina, effectieve 
parasiet van allerlei soorten schildluizen, 0,2 millimeter 
groot, nauwelijks met het blote oog te zien. Per 20 gaan ze 
in een buisje. Dan lijkt het of je lucht verkoopt, maar in ge-
wicht veel duurder dan goud! 

De ander is Leptomastix dactylopii, een parasiet van wolluis, 
prachtig in haar beweging en gestalte. De eerste sluipwesp 
die ik 30 jaar geleden kweekte. En als tekening verwerkt is 
ons logo. 

 

Synchroniciteit. Hoe mooi het soms kan gaan.  

Ik zocht veel van mijn bestrijders op Tenerife. Ik zag op dat 
eiland een nieuwe grote plaag ontstaan. Begon met de over-
heid daar een project om deze te bestrijden met sluipwes-
pen. We importeerden sluipwespen uit Taiwan die deze 
plaag, een soort witte vlieg, zou kunnen bestrijden. De 
kweek ervan lukte niet in het hiervoor speciaal opgezette 
laboratorium. Ook bleek dat het om twee soorten witte vlieg 
ging. Één ervan was nog geheel onbekend en kreeg in die 
tijd een naam: Lecanoïdes floccissimus. Over dit insect was 
nog niets bekend. 

Maar in onze kweek kwam op eens een andere sluipwesp 
te voorschijn, die deze nieuwe plaag bleek te parasiteren! 
Per ongeluk mee gekomen met die andere soort uit Tai-
wan?!  

Ik ontdekte die sluipwesp op de feestdag dat men het beeld 
van de heilige van de vissers aldaar, de Maagd van Guade-
loupe, uit de kerk naar de kust bracht. Het onbekende sluip-
wespje bleek de wetenschappelijke naam Encarsia guade-
loupe te hebben. 

Wat een bijzonder gelukkig toeval. We zijn de sluipwesp 
verder gaan kweken en deze is tot op dit moment nog 
steeds de enige effectieve sluipwesp van die witte vlieg op 
de Canarische Eilanden. 
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VRAGEN AAN LEONOOR FEENSTRA:  

OVER FORTRESSE VASTGOED 

Hoe is het zo gekomen? 

Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit in Gro-

ningen en daarna een aantal jaren bij GTI gewerkt. Mijn man 

had in Groningen (samen met zijn zus) een Albert Heijn en 

daar deed ik op de achtergrond ook de nodige dingen voor. 
Toen hij in 2001 totaal onverwacht overleed ben ik eerst een 
aantal jaren thuis geweest en had ik de zorg voor mijn twee 
kleine kinderen. De Albert Heijn heb ik verkocht aan de zus 
van mijn man.  

Toen de kinderen iets groter waren en alles weer in wat rusti-
ger vaarwater was gekomen ben ik gaan nadenken over wat 
ik nou echt graag zou willen doen. Vastgoed had altijd al wel 
mijn interesse (o.a. eigen huis in Noordlaren volledig in eigen 
beheer gebouwd) en ik heb toen besloten om mijn make-
laarspapieren te gaan halen. Dit is zeer voorspoedig gegaan 
en vanaf toen was ik officieel makelaar. 

 

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk? 

Vanuit mijn woning aan de Vogelzangsteeg richt ik mij op 
verschillende onderdelen van de makelaardij: aankoop en 
verkoop en verhuur. Het leukste vind ik om een pand in de 
stad Groningen te zoeken, te kopen, te verbouwen tot zelf-
standige studio’s en te verhuren. De hele proces van a tot z 
in eigen hand te hebben spreekt mij enorm aan. Dat betekent 
dat ik soms in nette kleren op pad ben naar klanten, maar 
ook dat ik rondloop in een “bouwvakkers outfit” en meehelp 
met de verbouwing. Iets moois maken van een oude woning 

is geweldig om te doen!   

 

Wat is het leukste/mafste werkverhaal wat je hebt meege-
maakt? 

Het leukste wat ik heb meegemaakt is dat ik een woning to-
taal had gestript van binnen, zodat de woning daarna weer 
helemaal nieuw opgebouwd zou kunnen worden en dat in de 
meeste “lelijke vorm van het huis” er een koper voorbij kwam 
die de woning zo wilde kopen en ook heeft gekocht. De 
meeste kopers vinden het wel moeilijk om voor te stellen hoe 
de woning zou kunnen worden, terwijl hij op dat moment nog 
echt niet mooi is. Dat ook zoiets gebeurt in een markt waarbij 
er veel aanbod is voor de kopers was ik behoorlijk verbaasd 
over, maar natuurlijk ook erg blij mee. 

DE TENNIS TOSS GAAT ANDERS 

Door Freek Keizer   

Bij de oprichting van de tennisvereniging Mid- en 

Noordlaren in 2011 hadden de oprichters de verwach-

ting dat de tennisbanen bij de Bloemert  een ontmoe-

tingsplaats voor bewoners van Mid- en Noordlaren kon 

worden.  

De wekelijkse tennis toss zou daar de meest uitgesproken 

mogelijkheid voor kunnen zijn. Na ruim twee jaar de moge-

lijkheid geboden te hebben om te tossen, kunnen we stellen 

dat de Mid- en Noordlaarders nauwelijks gebruik hebben 

gemaakt van deze (sociale) mogelijkheid. Er wordt wel ge-

tennist, maar dat gebeurt dan vooral met een eigen maatje 

of familielid. Op zich is dat natuurlijk mooi, maar het brengt 

helaas geen nieuw verenigingsleven in onze kleine kernen 

met zich mee. Het bestuur van de tennisvereniging heeft 

dan ook besloten om de wekelijkse  tennis toss te vervan-

gen door twee toss momenten per jaar :  

De eerste tennis toss :  

zondag 18 mei ( van 14 – 17 uur )  

De tweede tennis toss:  

zondag 14 september ( van 14 – 17 uur ) 

De laatste is een open toss. Ook dorpsgenoten die geen lid 

zijn, zijn welkom. Noteer de data alvast in je agenda ! Een 

uitnodiging volgt te zijner tijd. Om het geheel nog wat extra 

aantrekkelijk te maken heeft het bestuur van de tennisver-

eniging besloten om aan de beide toss momenten een bor-

reltje vast te knopen, aangeboden door de tennisclub.  

We hopen op deze manier de tennisvereniging levensvat-

baar te houden. Bij een vereniging doe je dingen met elkaar. 

De Bloemert laat ons voor weinig geld gebruik maken van 

de banen, maar de sociale invulling van het verenigingsle-

ven zal echt van ons zelf moeten komen. Je gezicht laten 

zien, en mee doen is daarbij nog altijd de beste manier ge-

bleken. Dus : Tot ziens op de tennis toss in het voorjaar en/

of in het najaar. 
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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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“Uit de lucht gegrepen” 

Door Wim Woudman 

LENTE! 

Als wij mensen langzaamaan uit onze winterse schulp 

kruipen bij het stijgen van de buitentemperatuur, heb-

ben vogels het allang druk met het voortbestaan. Nes-

ten zijn in aanbouw of worden opnieuw bezet, zelfs 

gekraakt of geplunderd. Eieren worden overal, maar 

meest onvindbaar, gelegd en ja, het is gauw Pasen 

ook. 

Voorjaar in de takken 

In maart riep een paar Ransuilen aan de Vogelzangsteeg 

avond in en ochtend uit, gezamenlijk  zacht gehoemp en 

gekreun uit een kruin. Liefde in de kale takken. Dankzij de 

Zwarte Kraai, nestenbouwvakker bij uitstek,  beschikken 

ze over een nest, zoals het nu lijkt. Moge er geen onver-

laat van een Nijlgans op neerploffen! Dat is jaren achter-

een gebeurd met een Ransuilennest in een inmiddels ge-

kapte  conifeer hier in het buurtje. Dat kunnen de Ransui-

len niet goed gebruiken, want de stand in Nederland kel-

dert door een inzinking in de Veldmuizenwereld door de 

intensievere landbouw. Aan Nijlganzen inmiddels geen 

gebrek…. 

Sinds een maand is de eerste zuidelijke lentebode terug 

in onze gematigde takkenwereld: rond 5 maart in dit zach-

te voorjaar kwam de Tjiftjaf. Oplettende lezers van deze 

rubriek hadden dat natuurlijk allang opgemerkt. Rond vijf 

maart al verscheen dit café-crèmekleurig minivogeltje met 

z’n monotone metronomen-melodietje, waar je door de 

gewenning na een paar dagen al niet meer op let. Dan is-

ie opgenomen in de dagelijkse geluidenharmonie om ons 

heen. Tjie-tja-tjie-tja-tjif-tjaf-tzilp-tzalp (Duits)-chiff-chaff 

(Engels)!! (Pouillot véloce- Frans…..). 

Intussen…. in de polder…. 

Neem een vouwstoeltje mee achterop de fiets. Op een 

mooi zonnige, nog rustige ochtend. Installeer je ergens 

langs de Meester Koolweg, of aan het eind van de Osdijk, 

waar de bermen breder zijn. Vogelboekje mee, kijker ook, 

zonnetje in de rug. Liefst met wind-arm weer. Half maar 

verschenen de Grutto’s, koning van de weidevogels, trots 

van de Nederlandse vogelbescherming, nog immer, zo 

lijkt het in onze weiden hier bij het meer, in groten getale 

aanwezig. Eenmaal telde ik er 470 scharrelend en rustend 

in de drassige oeverlanden. Het zijn deels doortrekkers, 

dat is wel zeker. Want er nestelen in april-mei wel tiental-

len paren, maar geen honderden. Die gaan naar oostelijk 

Europa. Makkelijke soort, ze roepen grutto! Je hoort en 

ziet ze zó!  

Let intussen ook op de vele andere soorten, zoals de Tu-

reluur, met z’n vrij lange oranje poten, wel iets kleiner dan 

de Grutto. Op de vele eendensoorten, deels nog op door-

reis (Pijlstaart, Smient), deels net terug uit de Sahel 

(Zomertaling) of Zuid-West-Europa (Slobeend), deels blij-

vers (Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Bergeend).  

Leeuweriken, restant van een twintig keer grotere Neder-

landse populatie twintig jaar geleden, ze tierelieren boven 

je, daar in de vogelrijke weiden tussen Noordlaren, Onnen 

en Waterhuizen. Gele Kwikstaarten zullen ook begin april 

verschijnen en – let er maar scherp op dezer dagen, de 

eerste zwaluwen. Het zullen wel de Boerenzwaluwen zijn, 

het meest bekend (zie de luciferdoosjes), maar houdt ook 

de kolonie in de gaten onder de dakranden van de OBS 

De Rieshoek. Daar verschijnen weer de Huiszwaluwen die 

dit jaar voor het laatst onder zich de bel zullen horen lui-

den, de klaar-overs en de laatste jonge generatie dorps-

kinderen zullen zien en horen bewegen, op deze unieke 

plek om onderwijs te mogen genieten. De Huiszwaluwen 

zullen wel mogen blijven. Voor Noordlaarders een schrale 

troost. 
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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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CONCERT TRICOLORE 

Door de Culturele Commissie Noordlaren (Jan Luis, Carolien Over-

weg en Dirk Herman de Jong) 

Zondagmiddag 27 april, aanvang 15.00 uur: 

Pianotrio ‘Tricolore’ 

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 repertoire 

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’ opgericht. 

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, in-

clusief koffie/thee in de pauze. Kaarten kunnen besteld wor-

den op het e-mailadres cultuur-noordlaren@hotmail.com.  

KLAVERJASSERS 

Door Borgert Vrieling en Martinus Tuik 

Het was weer een zeer gezellig en geslaagd klaverjas-

seizoen met veel deelnemers! 

Wij willen H. van Delden feliciteren als winnaar van het 
klaverjasseizoen. Natuurlijk bedanken we alle deelnemers 
voor alle gezellige avonden. Op 26 september gaan we 
met het nieuwe seizoen van start.Iedereen een fijne zomer 
toegewenst. 

 

Uitslagen vrije klaverjasavond Noordlaren 

7 februari 

Klaverjassen: 

1. C.J. Hulzebos  5332 punten 

2. Michiel Swaving  5185 punten 

3. G. Rurode  5174 punten 

P. W. van Delden  3413 punten 

 

28 februari 

Klaverjassen:     

1. Mariska Swaving  5462 punten  

2. G. Rurode  5387 punten  

3. C.J. Hulzebos  5382 punten  

P. T. Huizing  3438 punten  

Kruisjassen: 

1. K. Vos   3832 punten 

2. A.J. Veldman  3538 punten 

3. L. de Vries  3406 punten 

P. T. Harms   3250 punten 

 

28 maart 

Klaverjassen: 

1. H. van Delden  5810 punten 

2. C.J. Hulzebos  5682 punten 

3. B. Vrieling  5451 punten 

P. J.G. Veldman  3913 punten 

 

Top 5 van hele seizoen 

Klaverjassen: 

1. H. van Delden  29706 punten 

2. B. Vrieling  27345 punten 

3. J. Wieland  27199 punten 

4. G. Vrieling  26864 punten 

5. Liesje Kok  26801 punten 

KASTANJE 

Door Marc Bansema 

Wegens aantasting door zwam is de kastanjeboom bij 

de zij ingang van de Hoeksteen (Kerkstraat) begin 

maart weggehaald. Zo’n 80 jaar was deze boom leve-

rancier van mooie kastanjes voor vele Noordlaarders. 

mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
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VOORSTELLINGEN DE DEURZETTERS  

WEDEROM GROOT SUCCES 

Door Marc Bansema 

Op de zaterdagavonden 8 en 15 mrt. j.l.  gaf toneelvere-
niging De Deurzetters weer haar jaarlijkse voorstellin-
gen in de Hoeksteen. Beide avonden werden druk be-
zocht (+/- 260 pers.)en, afgaand op de reacties uit het 
publiek tijdens en na de voorstellingen, zeer gewaar-
deerd. De Deurzetters waren zelf ook zeer te spreken 

over de reacties op- en voortgang van hun optredens. 

Het stuk dat werd gespeeld (En we hebben een woonboot, 
van Marianne van der Geer) vond plaats in 3 verschillende 
decors, voor en op het toneel. Dat vergde vooraf nogal wat 
nadenken en creativiteit, maar dat betaalde zich rijkelijk uit. 
Toneelknechten en Hoeksteenpersoneel waren deze avond 
gekleed in matrozenpak 

Korte beschrijving van het blijspel; De bemanning van het 
cruiseschip Carribian Princess  

(kapitein ; Mark Wieland, Hostess; Karin Vrieling, Scheeps-
arts; Margriet Eitens, (scheeps)arts in opleiding; Marc Ban-
sema en matrozen; Peter Kielman en Marcel Scholtens ) 
krijgt tijdens een tocht door de Cariben te maken met een 
groot aantal passagiers met dito sores.  4 van deze passa-
giers  (Lars  Ruröde, Elja Kok, Marjan Abbring en Cobi Kok) 
maken het ,samen met de ‘niet alledaagse’ bemanning, wel 
erg bont. Met name tijdens de spontaan bedachte bonte 
avond.  

Met als prijs; het schip van de kapitein, worden de mede-
passagiers (lees: Hoeksteenpubliek) met, zacht gezegd,  
hilarische acts ‘tot tranen toe geroerd’. Geheimzinnige toe-
standen aan boord rondom de identiteit van 2 passagiers, 
de ‘stille’ matroos Milo en de pilletjes van mevrouw Loos 
zorgen ook voor komische verhandelingen en uiteindelijk 
voor een ‘eind goed, al goed’. 

Regie: Jan Luis, souffleur (was die er ook?): Lammert-Erik 

Abbring. Layla Koopal voorzag alle spelers (in d’r eentje!!) 

weer van schmink en pruik. 

Volgend jaar wederom een vrolijke toestand op ’t toneel van 

de Hoeksteen. 

 

 

VAN DE CULTURELE COMMISSIE 

Door Ine Verhoeff 

De culturele commissie Haren organiseert weer een 
mooie expositie in de Hoeksteen aan de Lageweg 45 a 
te Noordlaren. De expositie is te bezichtigen op zondag 
9 maart en zondag13 april 2014 van 14.00u tot 17.00u en 
verder op afspraak: 050-5716669. De kunstenaars zijn 
Ria Caspers, stofschilderijen en Anja Sanders, gemeng-

de technieken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ria  Caspers 

Al vele jaren ben ik bezig me via allerlei kunstvormen uit te 
drukken. Ik werk vanuit mijn belevingswereld en die probeer 
ik vorm te geven in mijn schilderijen en beelden. 
Ik maak schilderijen van stoffen o.a. organza en tule. Dit zijn 
doorschijnende kleurige stoffen waarmee je een optimaal 
effect kunt bereiken door ze deels over elkaar te leggen.  
Met de naaimachine teken ik als het ware in de stoffen. 
 
Ik vatte het idee op om op deze manier te werken toen ik de 
aquarellen van Rodin zag. De doorschijnende kleuren en 
vage voorstellingen boeiden mij. Nog een kunstenaar die 
mijn inspireerde is Frida Kahlo, een Mexicaanse schilder die 
ook voornamelijk haar inspiratie haalde uit haar eigen bele-
vingswereld. Zij gebruikte ook veel kleuren om de werkelijk-
heid en emoties uit te beelden. 
 
De afwisseling van het werken met klei, was en stoffen is 
voor mij de ultieme manier om te werken. Soms is het pretti-
ger om iets uit te drukken in was, soms in klei of soms in 
stof. 



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

April 2014 

15 

GALLERIE APPELBERGEN 

Op zaterdag 1 maart a.s. om 15 uur presenteert Galerie Ap-

pelbergen, Zuidveld 31 te Onnen Martin Sijbesma, Friese 

kunstschilder, die gespecialiseerd is in realistische composi-

ties met oude voorwerpen, oude gebouwen, stillevens en 

oldtimers in een romantische omgeving. Hij werkt laag over 

laag. 

Janneke Hengst, ook uit Friesland, werkt vanuit de werke-

lijkheid en tijdens het schilderen in haar atelier gaan de wer-

ken een eigen leven leiden. De mystiek van het onzichtbare 

maakt ze zichtbaar. 

Maarten Burggraaff, beeldhouwer, werkt zowel in brons als 

in diverse steensoorten. Hij werkt veelal figuratief en weet de 

onderwerpen treffend uit te beelden. Vrouwelijke vormen 

genieten zijn voorkeur. 

De expositie duurt tm 27 april 2014.  

 

Anja  Sanders  

Anja Sanders werkt al lange tijd naar menselijk model, het 
liefst met boetseer was. Met een lichte toets zet zij kleine 
beeldjes neer. In toenemende mate heeft Anja zich de laat-
ste jaren ook beziggehouden met werken in het platte vlak: 
reliëfs, modeltekeningen, papieren collages en sumi-e.  Van 
deze media en technieken spreekt het haar aan dat je ook 
meer verhalend bezig kunt zijn. Ook vindt zij het leuk om in 
het tweedimensionale vlak juist weer wat groter te werken, 
en ook in kleur! 

Anja heeft een praktijk voor acupunctuur en Chinese kruiden-
geneeskunde in Onnen. Zij ziet wel parallellen tussen haar 
werk binnen de kunst en haar werk als arts in de Chinese 
geneeskunde. Bij beide is het een kunst je een levend en 
dynamisch beeld te vormen van de persoon tegenover je en 
de taal van krachtvelden- en lijnen te verstaan. 
www.kunstcollectiefdewaaier.nl www.sanacura.nl  

http://www.kunstcollectiefdewaaier.nl
http://www.sanacura.nl
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Een boek over de geschiedenis van de brandweer in Haren 
en de rol die Noordlaren daarin speelde. 

BRAND MEESTER! 

Door Jogchem de Jonge 

Het boekje is verschenen in de Harener Historische 

Reeks en geschreven door mr. Eppo van Koldam.  

Op 1 januari van dit jaar zijn alle zeventien brandweer-
korpsen in de provincie Groningen samen gevoegd tot 
één brandweerkorps, Brandweer Groningen. Zo komt na 
125 jaar een einde aan het brandweerkorps Haren. De 
gemeente Haren ontstond in 1811 en vanaf dat moment 
is sprake van gemeentelijke bemoeienis met de brand-

weer. 

In genoemd boek wordt veel aandacht besteed aan branden 
die de brandweer eigenlijk niet meester was. Het sein 'brand 
meester' kon dan vaak pas gegeven worden als de brand 
was uitgewoed. Die branden spreken sterk tot de verbeel-
ding. 

In 1811 wordt de leiding van de brandweer gelegd bij de le-
den van het gemeentebestuur. Een van de wethouders, as-
sessor genoemd in die tijd, wordt aangewezen als "generale 
brandmeester". Na 1838 krijgen niet-bestuurders de verant-
woordelijkheid. In 1865 geldt voor een opgave van het aan-
wezige brandweerpersoneel: "Alle mannelijke ingezetenen 
vanaf de ouderdom van 18 tot 65 jaren voor zoveel de bur-
gemeester daartoe nodig acht." 

In 1890 wordt dat anders. De lokale "Onderlinge Brandwaar-
borg-Maatschappij" oefent veel druk uit om een brandweer-
korps op te richten. In 1890 krijgt het korps gestalte. Veel 
materieel had het korps niet en ieder dorp had een aparte 
eenheid. Van vrijwilligheid was geen sprake, de korpsleden 
werden door het gemeentebestuur aangewezen. De motiva-
tie was niet altijd al te best. 

Brand in Noordlaren 

De werkzaamheden van de brandweer kunnen worden on-
derverdeeld in preparatie, preventie , repressie en nazorg. 
Veel van de activiteiten van de brandweer hebben betrek-
king op preparatie. Het daadwerkelijke optreden van de 
brandweer, de repressie, komt gelukkig veel minder voor. 

Een belangrijk hulpmiddel bij het blussen van een brand is 
water. Een aanzienlijk deel van de preparatie, vroeger en nu, 
bestaat dan ook uit de zorg voor voldoende bluswater. Ook 
in droge tijden. De boerderijbrand in Noordlaren in 1846 is 
hiervan een goed voorbeeld. Een van de redenen dat de 
brand zo uit de hand kon lopen was gebrek aan voldoende 
bluswater. 

De Groninger Courant schrijft : "Op 7 augustus 1846 sloeg 
de bliksem in in de boerenplaats van landbouwer Assies. 
Het sloeg door het uilbred, liep over het koren en door het 
slop naar beneden. In een ogenblik stond het hele gebouw 
van onder tot boven in vlam en was spoedig verteerd. Van 
de oogst, de inboedel en de levende have kon weinig wor-
den gered. Het vuur sloeg al spoedig over naar de vlak te-
genover staande boerenplaats van de landbouwer L. Hoen-
derken. Men trachtte te blussen maar toen de vlammen uit 
het dak sloegen ging ook deze boerenplaats verloren." Voor 
een situatieschets wordt verwezen naar bijgaande platte-
grond van circa 1830. 

 

Afb: Bij a staat de boerderij van Willem Assies. Bij b staat de 
boerderij van Lucas Hoenderken. 

 
Dat deze brand zo uit de hand kon lopen was gebrek 
aan voldoende bluswater. De Boermarke wilde dan 
ook maatregelen treffen. Zij besloten in onderling over-
leg en met algemene kosten een bestaande sloot van-
uit het meer tot in het dorp te verlengen. Niet veel later 
werd besloten de sloot een breedte te geven die ook 
geschikt zou zijn voor scheepvaart, zodat het dorp ook 
over water bereikbaar werd. 

Brandweer zorg vroeger en nu 

Een van de oudste vermeldingen van brandweerzorg 
in de gemeente betreft brandspuiten. Die werden in 
bewaring gegeven aan particulieren. In Noordlaren 
was dit Jannes Hoenderken. In 1845 oordeelt het ge-
meentebestuur dat het plaatsen bij particulieren niet 
meer doelmatig is. Aparte brandspuithuisjes werden 
nu gebouwd, bij voorkeur bij brandkom of brandput. In 
Noordlaren komt het huisje bij de brandput in het mid-
den van het dorp. Dit huisje staat er nog steeds.  

In 1926 beschikt de gemeente over drie brandspuiten 
en één kleine brandspuit. Een vrij primitieve uitrusting 
voor een florerende forenzenplaats. De brandweer 
blijft achter. Twee branden waarvan een in het stadion 
Esserberg brengen dit pijnlijk aan het licht. Door mis-
communicatie met de brandweer Groningen en gebrek 
aan modern materieel bij de brandweer Haren brandt 
het stadion volledig af. 

Uiteindelijk werken de branden in het voordeel van de 
Harener brandweer uit. Na grondige studie wordt mo-
dern materieel aangeschaft. Vanaf dat moment wor-
den nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd, zowel 
qua materieel als qua behuizing. Vanaf 1 januari 2014 
houdt de zelfstandige Brandweer Haren op te bestaan. 

Het boekje is te bestellen bij Boomker Boeken Haren. 
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Foto: voormalig brandspuithuisje in Noordlaren. 

 

BROODJE MET … CLARA SCHUMANN 

Door Culturele commissie Haren 

“Virtuoos pianiste in 19e eeuw” Historica Marjorie Pie-
deriet verzorgt op donderdag 10 april tussen de middag 
een inleiding over "Clara Schumann: een unieke vrouw 
in het 19e eeuwse muziekleven". Het ‘Broodje met … 
Clara Schumann’, een activiteit van de Culturele Raad 
Haren, vindt plaats in de Dickens Room in Haren en be-

gint om 12.30 uur. 

Marjorie Piederiet heeft zich als historica beziggehouden 
met het bestuderen van de meest recente publicaties over 
Clara Schumann-Wieck (1819-1896). Zij schetst het beeld 
van een vrouw, die als virtuoos pianiste (en moeder van 
acht kinderen) kans zag in de 19e eeuw zelf de kost te ver-
dienen. 

Daarnaast zal ze aandacht geven aan de sleutelfiguren in 
het leven van Clara Schumann, namelijk haar vader Frie-
drich Wieck, haar echtgenoot Robert Schumann en haar 
vriend Johannes Brahms. 

Donderdag 10 april 2014 12.30-13.30 uur 

Dickens Room (’t Clockhuys), Brinkhorst 3, Haren 

Entree € 5,00 (incl. lunch) Reserveren (aangeraden) via 
geboektinharen@gmail.com 

PILATES IN DE HOEKSTEEN: HET VERVOLG 

Door Maartje Peters 

Eind november plaatste ik een berichtje in de dorpskrant 
om te inventariseren of er genoeg animo was voor Pila-

tes-lessen in de Hoeksteen. Nou, dat was er! 

Inmiddels geeft Karka Speelman uit Midlaren wekelijks Pila-
tes-les aan maar liefst dríe groepen enthousiaste Noordlaar-
ders.  

Er is nog plek om in te stromen. De groep van maandag-
avond 20.20 uur zit aardig vol, maar in de groep van maan-
dag 19 uur en die van donderdagochtend 10.30 uur is nog 
plek.  

Voor aanmelding en meer informatie kun je contact opnemen 
met Karka Speelman: karkaspeelman33@gmail.com / 06-
27302634  

 

 

GYMNASTIEK OP WOENSDAG IN DORPSHUIS DE 

HOEKSTEEN 

Door Tineke van der Veen, docente Meer Bewegen voor Ouderen 

Elke woensdagochtend zijn er actieve bewegingslessen 
in de Hoeksteen Noordlaren. Maar wat doen ze daar ei-

genlijk?  

In de eerste groep, Fit op Muziek, doen we oefeningen op 
muziek, ook een stukje met looppas en springen voor de 
conditie. We hebben stretchlinten voor de armspieroefenin-
gen. Op de mat en staand komen alle spiergroepen aan 
bod. Coördinatie en balans verbeteren we op de muziek. 
Eenvoudige oefeningen voor bijvoorbeeld de rug kun je 
thuis herhalen voor een beter effect. We gebruiken zonnige 
muziek en na afloop kun je een gezellig kopje koffie drinken. 
Op dit moment bestaat de groep uit 12 soepele dames. De 
les is van 9.00 uur tot 9.45 .Kom gratis een keer uitprobe-
ren! 

In de tweede groep doen we het rustiger aan. Iedereen kan 
hier aan mee doen. We doen oefeningen op en naast de 
stoel en gebruiken daar geschikte muziek. Met rustige oefe-
ningen maken we het lichaam los en houden het zo soepel 
mogelijk. Iedereen doet wat ze kan en dat is prima. Dus da-
mes of heren, ook al heb je ergens last van of ben je op ho-
ge leeftijd, dat alles is geen bezwaar om lekker mee te 
doen. We hebben een kleine gezellige groep. Aan het eind 
van de les hebben we ook spelvormen met materiaal speci-
aal voor seniorengym. Kom maar gratis een keer mee doen, 
u bent van harte welkom. De groep bestaat nu uit 6 dames. 
De lestijd is van 9.45 tot 10.30 uur. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de woensdagochtend gymles-
sen? Neem dan contact op met Stichting Torion. Telefoon 
050-534 41 73 (maandag- donderdag van 9.00-12.00 uur en 
13.00-16.00 uur, vrijdag van 9.00-12.00 uur), info@torion.nl, 
www.torion.nl 
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OUD PAPIER 

 

23 MEI 

27 JUNI 

VAN DE STICHTING FESTIVITEITEN 

Vastgestelde data voor festiviteiten 

2e paasdag: 21 april 2014  

 (12, 18 en 19 april takken inzamelen) 

Vrijdag 9 mei 2014 bloemenactie  

Zaterdag 6 december 2014 Kerstbomenactie 

Sparen voor het Dorpsfeest 2018 

PAASVUUR IN NOORDLAREN 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

 

Hallo Noordlaarders!  

Wij, Stichting Festiviteiten Noordlaren, gaan traditie-
getrouw weer een geweldig PAASVUUR organiseren. 
Maandag 2e paasdag – 21 april om ongeveer 19.30 

uur. 

Dit festijn kan alleen een succes worden als wij ons hou-
den aan de wettelijke voorschriften en regels die ons zijn 
opgelegd door de gemeente.  

Om ongeveer 20.00 uur zal het paasvuur aangestoken 
worden door groep 7 en 8 van OBS De Rieshoek. Verras-
sing voor alle kinderen tot 12 jaar: tot 20.30 uur kunnen zij 
gratis een broodje knakworst halen bij de Paasbult! 

 

Wat allemaal naar de paasbult gebracht mag worden: 

Snoeihout en takken  

Alleen onbehandeld hout  

 

En wat er dus absoluut niet gebracht mag worden: 

autobanden 

geverfd en/of geïmpregneerd hout 

planken, deuren, etc. waar spijkers inzitten 

stobben  

afgewerkte olie  

  

Het plan is als volgt: 

Onder streng toeziend oog van onze commissieleden kunt 
u uw goedgekeurde materialen komen brengen tegen be-
taling van: 

€ 5,-- voor kleine kar per keer; € 10,-- voor tendemasser 
per keer  

en voor boerenkar € 15,-- per keer, op 

 

Zaterdag 12 april van 13.00 – 17.00 uur 

GOEDE VRIJDAG 18 april van 13.00 uur – 17.00 uur  

Zaterdag 19 april  13.00 uur – 17.00 uur 

Locatie: Weg naar de Kerkduinen, bij de molen naar ach-
teren in Noordlaren. 

 

LET OP: ALLEEN OP DE AANGEGEVEN DAGEN + TIJ-
DEN BRENGEN 

 

Contactpersonen Paasvuur: Hilvert Eitens 06.4639.0557 
en Bert Harms 06.5377.1773. 
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FOTOCURSUS IN NOORDLAREN 

Door Andries de la Lande Cremer 

In mei start in de Hoeksteen een cursus fotografie, ver-

zorgd door Andries de la Lande Cremer, fotograaf uit 

Noordlaren. Deze cursus bestaat uit een vijftal dins-

dagavonden van 20.00-22.00 uur en is interessant voor 

zowel beginners als gevorderden.  

Aan bod komt de basis van cameratechniek, maar de na-

druk ligt vooral op betere foto's maken door leren kijken, 

gebruik van licht en perspectief, scherptediepte etc. Deel-

nemers krijgen ook opdrachtjes mee voor thuis, en natuur-

lijk zal er naderhand ruime aandacht zijn voor het bespre-

ken van de gemaakte foto's. Een eigen (digitale) camera is 

noodzakelijk, maar merk en type zijn niet zo belangrijk. 

Bij voldoende aanmeldingen starten we op dinsdagavond 6 

mei. De kosten zijn € 95- p.p. en zijn inclusief koffie of thee. 

Het maximale aantal deelnemers is 12, dus wees er snel 

bij !  

Voor aanmelden of informatie kun je mailen naar : an-

dries@delalandecremer.nl Andries studeerde in 1989 af 

aan de School voor Fotografie in Den Haag en werkt sinds 

1995 als freelance fotograaf voor met name tijdschriften, 

waaronder Seasons, Felderhof en Noorderland. Daarnaast 

doet hij regelmatig opdrachten voor overheden, bedrijven 

en organisaties waaronder Natuurmonumenten en Staats-

bosbeheer. Een indruk van zijn werk is te zien op:  

www.delalandecremer.nl 

WORLD SERVANTS PROJECTEN 

Door Jacob Boonstra 

Deze zomer vliegen Jacob Boonstra, Hans Kasper, San-
der Fransen, Marit Westerdijk en Ileen van der Poel 
naar Malawi en Bolivia om mee te bouwen aan klaslo-
kalen en lerarenwoningen. Zelf zullen ze daar de troffel 
ter hand nemen en gaan metselen. Om te zorgen dat er 
voldoende geld is voor de bouw en reiskosten organi-
seerden ze in januari een stamppotactie in zorgboerde-
rij de Mikkelhorst. Tot aan de zomer volgen er in ieder 
geval nog twee acties om het geld voor de World Ser-

vants projecten bij elkaar te krijgen.  

 

Autowasactie op 12 april 2014 

Op zaterdag 12 april is de grote autowasactie! Op die dag 
kunt u tussen 8.00 uur en 16.00 uur uw auto laten wassen 
op het parkeerterrein van de Albert Heijn in Haren. Kosten 
voor het wassen zijn € 7,50,-. Het laten stofzuigen van uw 
auto zal € 5,- gaan kosten. Een schone auto en het goede 
doel sponsoren, wie wil dat nou niet?! Meer informatie vind 
u op www.wsharen.nl 

 

Gezellig BBQ met entertainment op 14 juni 2014 

Op zaterdag 14 juni gaan vanaf 16.00 de deuren van de 
Gereformeerde kerk in Glimmen open. Vanaf dat moment 
zal er entertainment zijn. Na een leuk middagprogramma 
zal er vanaf 18.00 een BBQ zijn waar u voor € 15,- lekker 
mee kunt eten. Zodra iedereen lekker vol zit van de BBQ 
zal er een speciaal voor deze actie samengestelde band 
optreden. Meer informatie over het middagprogramma en 
de samenstelling van de band zal volgen op 
www.wsharen.nl Op deze website kunt u zich straks ook 
aanmelden voor de BBQ. 

 

Losse giften 

Lukt het niet om bij één van de acties aanwezig te zijn dan 
is het natuurlijk altijd mogelijk om een bijdrage over te ma-
ken. Bijdragen kunnen overgemaakt worden op IBAN NL70 
RABO 0303 5644 66 ter name van World Servants (ANBI) 
met als omschrijving Groep Haren. 

http://www.wsharen.nl
http://www.wsharen.nl
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VROEGE IMPORT IN NOORDLAREN 

Door Henny Groenendijk 

 

‘Import’ is een woord dat je nauwelijks meer hoort 
voor nieuw ingezetenen in ons dorp. Het merendeel 
van de huidige Noordlaarders komt immers van el-
ders. ‘Import’ heeft zelfs een negatieve klank gekre-
gen, want het zet mensen apart van degenen die al 
lang in het dorp wonen. Noordlaren staat open voor 
nieuwkomers. Dat was vijftig jaar geleden toch wel 
anders. Toen was import nog echt import. Max Lam-
berts (Noordlaren, 1948) vertelt van zijn ontmoeting 
met de eerste ‘westerling’ in het dorp, de jurist Over-
bos, die halverwege de jaren ’60 neerstreek aan de 
Koningssteeg. Het is een persoonlijke impressie, 
maar geeft tegelijk ook een tijdsbeeld weer. Henny 

Groenendijk tekende het verhaal van Max op.  

Noordlaren was midden jaren zestig nog een agrarische 
gemeenschap met de boeren als grootste werkgever. 
Samen met de handwerkslieden in het dorp vormden ze 
de economische motor. Het arbeidsethos was hoog: hard 
werken, van ‘s ochtends vroeg totdat de duisternis viel. 
Als je niet direct participeerde in het productieproces, le-
verde je wel een bijdrage door kennisoverdracht (de 
schoolmeester) of door de zorg voor het geestelijk welzijn 
(de dominee). Als je niet over twee rechter handen be-
schikte, werkte dat in je nadeel. De boerenstand bepaal-
de de verhoudingen, hoewel de werkgelegenheid in de 
agrarische sector verschuivingen begon te vertonen. Het 
woord ‘sanering’ hing ook toen al in de lucht, kleine boe-
ren konden het hoofd niet meer boven water houden. 
Daarin week Noordlaren niet af van de ontwikkelingen 
elders op het platteland. Alleen de snelheid waarmee de 
bevolking van samenstelling veranderde, zal van dorp tot 

dorp verschillend zijn geweest. In Noordlaren kwam de ver-
snelling zo eind jaren zeventig/jaren tachtig op gang. 

Max Lamberts groeide in de jaren vijftig en zestig op aan de 
Lageweg nr. 19, naast zijn grootouders die op nr. 21 woon-
den. Beide percelen vormden nagenoeg één bedrijf. Als 
tweede zoon wist hij dat hij geen bedrijfsopvolger zou wor-
den maar zijn interesse lag ook niet in het boerenvak. Hij 
dook liever in de boeken. Na de mulo in Zuidlaren ging hij 
naar de hbs in Helpman. Daar werd hij ondergedompeld in 
boekenwijsheid en maakte hij kennis met de Nederlandse 
literatuur. Hij herinnert zich die overgang als een cultuur-
schok, er ging een wereld voor hem open.  

Het zal omstreeks 1965 zijn geweest. In de Gouden Leeuw, 
uitgaansgelegenheid bij uitstek voor Zuidlaren en wijde om-
geving, raakte hij in gesprek met een intrigerende man, be-
duidend ouder dan de meeste bezoekers, ietwat sjofel in de 
kleren, alpinopet op. Het was de jurist Overbos die, afkom-
stig uit het westen van het land, zijn intrek had genomen in 
het kleine huis aan de Koningssteeg waar eerder de familie 
Ellens had gewoond (nu bewoond door de familie Speel-
man). Max ziet nog de wand vol boeken voor zich. Die boe-
kenwereld was iets volslagen nieuws en hij zag dat toen als 
zijn eigen voorland. Bij Overbos vond hij weerklank voor zijn 
literaire aspiraties en hij leende er boeken, zoals Vestdijks 
‘Essays in duodecimo’, bepaald geen eenvoudige kost. 
Vestdijk is een schrijver die veel opgroeiende jongeren in 
die jaren tot de verbeelding sprak. Die kennismaking had 
grote invloed op Max. Anderen in het dorp keken met ande-
re ogen tegen zo’n ‘westerling’ met een veel jongere metge-
zellin aan. Zij was wat je noemt een opvallend type. Ze was 
ook nogal eigen met deze en gene. Overbos zelf had nog 
een andere hebbelijkheid: hij maakte poppen van kurk. Dat 
deed hij ergens in een atelier richting Groningen, waar hij 
regelmatig op z’n brommertje heen toog. Het was dit soort 
creativiteit waar men in het dorp bepaald vreemd tegenaan 
keek.  

Overbos bleef ook buiten de Noordlaarder gemeenschap 
niet onopgemerkt en haalde met zijn activiteiten zelfs de 
krant. Bij het verschijnen van het artikel in het Nieuwsblad 
van het Noorden uitte Max’ vader zich sceptisch: ‘Zulke 
mensen krijgen aandacht en wij hardwerkende boeren niet’. 
Het tekent misschien wel de verhoudingen, hoe de vreemde 
vogel Overbos door de autochtone Noordlaarders werd be-
keken. Een kunstenaar in een agrarische gemeenschap. 
Vergelijk dat eens met het huidige gehalte aan creativiteit in 
de activiteitenagenda van de Plattelandsvrouwen/Vrouwen 
van nu! In vijftig jaar tijd is er veel veranderd. Maar je moet 
de reacties van de jaren ‘60 in z’n tijd plaatsen, anders doe 
je de Noordlaarders van toen geen recht. In Holland was 
van alles gaande dat de bestaande gezagsverhoudingen 
ondermijnde: de provo’s in Amsterdam, de opkomende jon-
gerencultuur in de steden. Het dorpsleven daarentegen was 
overzichtelijk en men had genoeg aan de dagelijkse be-
slommeringen. Bedrijfsopvolging hield de gemoederen meer 
bezig dan de cultuurveranderingen ver van huis. Op nieuw-
lichters als Overbos zat men niet te wachten, maar men 
keerde zich ook niet tegen hem. Eigenlijk werd hij een beet-
je genegeerd.  

Overbos was natuurlijk maar een passant in Noordlaren. 
Max weet niet eens meer hoe het contact eindigde. Van 
andere Noordlaarders hoor ik dat Overbos’ vrouw  nogal wat 
onrust in het dorp heeft veroorzaakt omdat ze zich ging be-

De woning van Overbos aan de Koningssteeg, in 1990 vervangen door een 

nieuwe woning 
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moeien met de manier waarop sommigen hun dieren ver-
zorgden. Ze haalde er een verslaggever van weekblad Revu 
bij en die was niet te beroerd om er een smakelijk verhaal 
van te maken. De klassieke tegenstelling import –autochtoon 
was geboren. 

Spoedig zou Noordlaren meer kleurige vogels zien verschij-
nen. Het dorp zou hen echter opnemen en de reuring die ze 
meebrachten kreeg een positieve klank. De mentaliteit ver-
anderde geleidelijk. We kunnen ons een dorp zonder import 
nu niet meer voorstellen. De inslag van Noordlaren is er toch 
vooral een van verdraagzaamheid. En het besef dat sommi-
ge veranderingen onafwendbaar zijn, daar windt niemand 
zich meer over op.  

  HISTORISCHE VRAAG 

 Van Jogchem de Jonge 

In het boek "Overgang in het landbouwbedrijf" uitgege-

ven in 1913, wordt een hoofdstuk gewijd aan het huise-

lijk leven in de 18e en 19e eeuw.  

In dat hoofdstuk staat een foto van een boerderij in Noordla-

ren, zie bijgevoegde foto. Wie van de lezers of lezeressen 

van de Dorpskrant heeft een idee waar deze boerderij kan 

hebben gestaan. Reacties gaarne aan de redactie, dorps-

krant@noordlaren.eu, t.a.v. Jogchem de Jonge. 

Redactielid Peter: volgens mij is dit dezelfde boerderij als op de vorige pagina….toch ?  

 

TWITTER BERICHTEN 

 

@Noordlaren, Noordlaren, 29-01-2014 

Wierman Piet Paulusma is vanavond in #Noordlaren. Zijn 
weerbericht is vanavond rond 23:25 uur te zien op SBS6  

 

 

 

@wolterklok, Wolter Klok, 29-01-2014 

Morgen schaatsen in #Noordlaren? Er wordt in ieder geval 
weer hard gewerkt! Nog even een stukje geschreven: Noord-
laren.eu/nieuws 

@Henkelderman, Henk Elderman, 30-01-2014 

In Noordlaren is men begonnen met de ijsvloer. 
@ijsnoordlaren hoopt morgenvroeg op 1,5 centimeter ijs te 
hebben. #-4 

@NOS, NOS, 30-01-2014 

Noordlaren druk met schaatsijs 

@RTLNieuwsnl, RTL Nieuws, 30-01-2014 

Video: Noordlaren jaagt weer op natuurijsprimeur. 

@telegraaf, De Telegraaf, 30-01-2014 

Eerste natuurijs in Noordlaren? 

@NVHDeHondrug, NVH De Hondsrug, 31-1-2014 

Misschien geen natuurijs in Noordlaren? Dan toch langs de 
zandweg naar ons huis voor een warme hap! 

@dagmarbolwijn, Dagman Bolwijn, 1-2-2014 

Zo lekker kan je in #Noordlaren eten bij de Lanteern Noord-
laren! Aanrader! 
@harenerweekblad, Harener Weekblad, 18-3-2014 

Stichting Baasis sluit OBS de Rieshoek in Noordaren 

@GR_Landschap, Groningen Landschap, 28-3-2014 

Bevervaartocht morgen 13:00 uur bij De Waterjuffers bij Vos 
Noordlaren. 
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FEEST VAN DE GEEST OOK IN DE BARTHOLO-

MEÜSKERK TE NOORDLAREN 

Door L Boersma 

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn er 

in heel Nederland kerken open voor publiek. Kunste-

naars presenteren en exposeren nieuw gemaakte 

kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de archi-

tectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een 

speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die 

op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, 

vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recrea-

tieve ontspanning. Dit prachtige evenement maakt, 

vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een 

verbinding met de hedendaagse kunst.  

 

Voor de zevende keer mag het Feest van de Geest door 

het land trekken. Dit jaar landt het ook in de Bartholome-

üskerk in Noordlaren. De PG Noordlaren Glimmen is de 

gastheer. 

Het thema dit jaar is “Vuur dat nooit dooft”. 

Laurens Boersma uit Winsum neemt de kunst voor zijn 

rekening en Loes Jansen. Vrijwilligers uit de gemeente 

zijn gastheer/gastvrouw op de volgende dagen: 28, 29, 

30 en 31 mei en 8, 9 en 10 juni van 14.00 – 17.00 uur. Op 

zondag 1 juni zal de viering in de Bartholopmeüskerk in 

het teken staan van het Feest van de Geest, aanvang 

10.00 uur. Loes Jansen, pastor uit Hoogeveen, verzorgt 

de viering. 

 

Informatie over het project kunt u vinden op 

www.feestvandegeest.nl en over de kunstenaar op 

www.laurensboersma.nl. Plaatselijke contactpersonen: 

Gerard Smit(gerard-smit@hetnet.nl) en Bernard van de 

Beek (bernardvandebeek@home.nl).  

 

 

 

DE KRUISIGING 

Door H van de Veer 

Als tegenhanger van het spektakel ‘The Passion’ dat op 
donderdag 17 april 2014 in Groningen plaats vindt brengt 
het Gereformeerd Groninger Mannenkoor een uitvoering 
van ‘The Crucifixion’ van John Stainer, voor het eerst in het 
Nederlands en in een mannenkoorzetting, ten gehore, ge-
naamd ‘De Kruisiging’. 

In dit stuk wordt het lijden en sterven van Jezus voor de zon-
den van de mensen op ingetogen wijze voor het voetlicht 
gebracht. Het stuk is geschreven voor orgel, tenor- en bas-
soli en voor mannen-koor, terwijl het aanwezige publiek hier-
in ook een grote rol heeft. 

‘De Kruisiging’ wordt ten gehore gebracht in de: Oosterkerk 
te Groningen op zaterdag 12 april 2014. Aanvang 20.00 uur. 

Adres: E. Thomassen à Thuessinklaan 1 te Groningen. 

Kaarten à € 10,00 kunt u nu reeds bestellen via: 
veer9@ziggo.nl, dan liggen ze ’s-avonds op naam klaar in 
de kerk. Ook is het mogelijk om het bedrag voor het aantal 
dat u wilt hebben over te maken op girorekening: 2627921 
t.n.v. Penningmeester GGM, p/a Froukemaheerd 158, 9736 
RN Groningen. Ook dan liggen de kaarten op naam klaar in 
de kerk. 

kerkdiensten 

13 april 10.00  Noordlaren Ds. W. van Gemert, palmzondag 

17 april 19.00  Glimmen Ds. R. Fortuin,  
Witte donderdag + 

avondmaal + 
cantorij 

18 april 19.00  Glimmen Ds. R. Fortuin,  
Goede vrijdag + 

cantorij 

19 april 21.00  Noordlaren Ds. R. Fortuin,  
Paaswake + can-

torij 

20 april 10.00  Glimmen  ds. R.Fortuin 
Pasen 

(familiedienst) 

27 april 10.00  Glimmen Ds. A.C. Troost   

          

4 mei 10.00  Glimmen 
Pastor L. Jansen, 
Hoogeveen 

  

11 mei 10.00  Noordlaren 
 ds. J.H.M.Verspuij-
Visser, 

cantorij 

18 mei 10.00 Glimmen Ds. A. van Beijeren,   

25 mei 10.00 Glimmen Ds. J.van Slooten,   

29 mei 10.00  Glimmen Geen predikant hemelvaart 

          

1 juni 10.00  Noordlaren Pastor L. Jansen   

8 juni 10.00  Glimmen Ds. A.C. Troost 
Pinksteren + 
avondmaal 

15 juni 10.00  Glimmen Geen predikant Jeugddienst 

22 juni 10.00  Glimmen ds. W. Tinga,  cantorij 

29 juni 10.00  Glimmen 
Drs. K.Oosterhuis, 
Haren 

  

http://www.feestvandegeest.nl
http://www.laurensboersma.nl
mailto:gerard-smit@hetnet.nl
mailto:bernardvandebeek@home.nl
mailto:veer9@ziggo.nl
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NIEUWE BEVERFAMILIE IN  

ZUIDLAARDERMEERGEBIED 

Door het Groninger landschap 

Jeugdboswachter Lieneke heeft tijdens haar maat-

schappelijke stage bij Het Groninger Landschap een 

nieuwe beverfamilie ontdekt in het Zuidlaardermeerge-

bied. 

Sinds 2013 is Lieneke jeugdboswachter bij Het Groninger 

Landschap in het Zuidlaardermeergebied. Voor haar school, 

het Zernike College, moest zij een maatschappelijke stage-

plaats kiezen en dit deed ze bij Het Groninger Landschap. 

Samen met terreinbeheerder Alwin Hut is zij een week lang 

op pad geweest in het gebied. Onderdeel van haar stage 

was het analyseren van filmbeelden die door een infrarood-

webcam zijn gemaakt bij een beverburcht. Door haar analy-

se is duidelijk geworden dat er een nieuwe beverfamilie in 

het Zuidlaardermeergebied is bijgekomen. Bij de herintro-

ductie van de bever in het Zuidlaardermeergebied enkele 

jaren geleden zijn er drie paren uitgezet. Nu blijkt dat de 

jongen van deze paren zelf een nieuw paar hebben ge-

vormd en ook een jong hebben gekregen. 

Op de beelden zijn diverse bevers te zien. Door details te 

vergelijken, ontdekte Lieneke dat er meerdere volwassen 

dieren te zien zijn en ook een jonge bever. Het Groninger 

Landschap is blij met de ontdekking en gaat dit jaar de mo-

nitoring voortzetten.  

Op de website van Het Groninger Landschap is een compi-

latie van de beverbeelden te zien. 

EEN KIJKJE IN DE NIEUWE WERELD VAN 

WOLFSBARGE 

Door Het Groninger Landschap 

Het Groninger Landschap organiseert op zaterdag 12 

april om 10.00 uur een wandeling door Wolfsbarge.   

 
Ten zuiden van Leinwijk ligt Wolfsbarge dat onlangs nieuw 
is ingericht. Het vertoont grote gelijkenis met Leinwijk. Door 
de oude kade weg te halen is de oude oeverlijn van het 
Zuidlaardermeer in ere hersteld. Ook is de vruchtbare bo-
venlaag verwijderd. Zo ontstaat een geschikte broedbiotoop 
voor porseleinhoen en roerdomp. Vanaf het fietspad heeft u 
een fantastisch uitzicht op het meer. 
  
Tijd:          
van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Locatie:    
tapijtboerderij aan de Woldweg 229a in Kropswolde  
 
Afstand:   
circa 5 kilometer 
 
Tip: 
trek goede wandelschoenen aan! 



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.  

Tijd van gaan  

 

Deze keer een wat ongebruikelijke "Tijd van gaan". Anderhalf jaar na de daadwerkelijke verhuizing is het er dan 

toch van gekomen. Hein en Annemarie van Herwerden, verhuisden in 2012, na 24 jaar aan de Koningssteeg te 

hebben gewoond naar Felland, het industrieterrein bij Haren.  

 

Zij kwamen in 1988 in Noordlaren wonen in de boerderij Meerlust. Het voorhuis werd in tweeën gedeeld en was zo ge-

schikt voor dubbele bewoning. Hein wilde  altijd al een eigen bedrijf,  daarom werd een brug in de schuur gezet en be-

gon hij daar zijn eigen garage bedrijf.  

 

Vele Noordlaarders hebben het bedrijf mede op poten helpen zetten door vaste klant te worden. In 1993 werd het laat-

ste stuk bouwgrond op Felland gekocht en werd een nieuw garagebedrijf gebouwd. Een nadeel was nu dat Hein zelden 

thuis was, want ook 's avonds ging hij nog vaak op Felland aan de slag.  

 

In 1994 werd hun drieling geboren, Kim, Thijs en Niek. De kinderen zijn heel fijn opgegroeid in Noordlaren. Door de an-

dere kinderen, door de dorpsschool, door het sociale leven maar toch zonder sociale controle gaf het dorp hun een vei-

lig en geborgen gevoel zodat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Hein en Annemarie zijn met name lovend over de 

school. De kinderen hebben zich daar alle drie goed ontwikkeld.  Kim en Thijs  hebben het VWO doorlopen en Niek is in 

de leer om Hein op te volgen.  

 

Het huis dat nu gebouwd is bij het bedrijf is niet echt een huis voor opgroeiende kinderen. Het woongedeelte ligt op de 

eerste verdieping met een ruim balkon aan zowel de oost-, zuid- en westzijde. De kinderen zijn in Noordlaren, als was 

het een paradijs, opgegroeid. Ravotten, voetballen, boogschieten, paardrijden, autorijden in de tuin en ga zo maar door. 

Het enige punt van zorg was in het begin, de Lageweg die moest worden overgestoken, dus fietste Annemarie nog 

vaak mee naar school.  

 

Met gemengde gevoelens werd het besluit genomen te gaan verhuizen. Uitgangspunt was dat het nieuwe huis in elk 

geval een thuis moest zijn, ook als de kinderen zouden zijn uitgevlogen. Dat is gelukt. Thijs heeft nog een jaar thuis ge-

woond. Hein heeft nu alles bij de hand en als hij 's avonds nog naar beneden gaat is hij toch niet ver van huis. Boven-

dien heeft hij hier ook alle ruimte voor zijn hobby's.  

 

Nu de kinderen zelfstandig zijn breekt voor Hein en Annemarie een andere fase aan. Wat vaker de deur achter zich 

dicht trekken, wegwezen en genieten.  

 

De familie Van Herwerden heeft in Noordlaren een geweldige tijd gehad en denkt met warme gevoelens aan die perio-

de terug. De binding met Noordlaren blijft bestaan doordat hier nog vrienden wonen en doordat vele Noordlaarders 

klant zijn. Hein en Annemarie karakteriseren Noordlaren als een ruimdenkend, vrij dorp. 


