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In dit nummer oa:  

KONINGSDAG 2014 BREEKT ALLE RECORDS 

Door Jaap de Winter 

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Koningsdag 2014. Als 

Oranjecomité, bestaande uit Agniete van Everdingen, Jeannette Roze-

ma, Bert Nannen en Jaap de Winter, is het ieder jaar weer spannend, 

hoeveel kinderen en volwassenen er gaan deelnemen. Het is enerzijds 

een Oranjefeest maar voor Noordlaren is het ook een sociaal event, 

jong en oud komt samen in het centrum van het dorp om elkaar te ont-

moeten, bij te praten en om nieuwe inwoners te leren kennen. Ook dit 

jaar waren er veel meer kinderen op de been dan gedacht, geweldig. 

We nemen jullie even mee hoe zo’n dag tot stand komt, specifiek 2014. 

 

Begin 2014, vergadering en voorbereiding inzake vergunningen, materialen 

regelen bij de gemeente, uitnodiging versturen aan Burgemeester en Wet-

houders, flyers ontwerpen en laten drukken, helium voor ballonnen inslaan, 

medewerking verzoeken met Herman van de Lanteern en niet te vergeten; 

het dagprogramma. Aangezien we de afgelopen jaren dit evenement organi-

seren vanuit giften en vrijwillige bijdragen, lukt het ons ieder jaar weer om de 

organisatie financieel rond te krijgen.  

 

Volgende dorpskrant: de Rieshoek  

Zaterdag 24 mei pagina18 !!!!!! 

Granaat gevonden in tuin 

Rennen en eten 

Waar rook is, is paasvuur 

Fuut geëxplodeerd 

Henk Hilbrandie 

3498,21 

Lees verder op pagina 3 



COLOFON 

 Dorpskrant Noordlaren, jaargang 35,  

Nummer 216 mei 2014 

Uitgave van Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren.  

Verschijnt 6 a 7 maal per jaar in een oplage van  

320 exemplaren. 
 

Contributie Dorpsbelangen 

€ 10, - girorekening 7616010 
 

 

Uiterste datum voor inlevering van kopij voor 
het volgende nummer:  

25 JUNI 

 

Het eerstvolgende nummer verschijnt 

In week 27 
 

Marc Bansema 

Tel. 4090592 

Peter van Ek 

Tel. 5730140 

Peter Prak 

Jogchem de Jonge 

Floris Mulder 

 

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 

ACTIVITEITEN DORPSBELANGEN NOORDLAREN 

Door Dorpsbelangen Noordlaren 

 
Op 9 april hebben we onze jaarvergadering gehouden die door meer-
dere dorpsbewoners is bezocht. Hiermee hebben we 2013 afgesloten. 
Een jaar waarin Dorpsbelangen zeer actief bezig is geweest met de 
ophanden zijnde gemeentelijke herindeling van Haren. De notulen van 
de jaarvergadering houdt u nog tegoed voor een volgende dorpskrant. 
 
Inmiddels is het bestuur van Dorpsbelangen weer volop bezig met de activi-
teiten van 2014. Zo hebben we al aan tafel gezeten met het oude college 
van burgemeester en wethouders, waarbij we al een aantal zaken hebben 
aangekaart. 
 
Zo hebben we met het college gesproken over het aanleggen van een ver-
bredingstrook langs de Lageweg. Dit omdat de bus weer over de Lageweg 
rijdt en nu de bermen kapot gereden worden. In Tynaarlo is zo’n strook al 
aangelegd en wij hebben de gemeente Haren gevraagd bij ons hetzelfde te 
doen. Verder hebben we met het oude college ook nog afspraken gemaakt 
om de speeltuin achter de hoven uit te breiden en ook daar zullen we de 
vinger aan de pols houden. 
 
Daarnaast proberen we dit jaar de communicatie met het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders en met de nieuwe raadsleden te optimali-
seren. Zo hopen we dat we gehoord worden als er iets moet gebeuren in 
het dorp. In dat licht hebben we al kennis gemaakt met Peter Hidding van 
D66 die als raadslid probeert contact te houden met de buitendorpen. 
Speerpunt voor Dorpsbelangen in 2014 is de toekomst van de school. Zoals 
u misschien weet proberen we als dorp nu de school vertrekt een passende 
herbestemming voor het schoolgebouw te vinden. Dit o.a. omdat we bij het 
organiseren bepaalde activiteiten (zoals de schaatsmarathon) nu gebruik 
maken van het schoolgebouw. Ook willen we graag zaken als kinderopvang 
in ons dorp behouden. Door de inzet van meerdere dorpsgenoten hebben 
we al een aantal stappen in de goede richting kunnen maken. Inmiddels is 
er een denktank opgericht die de mogelijkheden van het schoolgebouw on-
derzoekt. Dit project wordt georganiseerd door Inge Mook die met studenten 
van de Hanzehogeschool het voortouw heeft genomen. Daarvoor zijn er 
inmiddels enquêtes beschikbaar, waarop dorpsbewoners kunnen aangeven 
wat zij graag met het gebouw willen en wat hun bijdrage daar aan kan zijn. 
De denktank doet haar best om rond de zomer met een voorstel te komen. 
Wij zullen u daarvan uiteraard op de hoogte houden. 
 
Omdat de energiekosten van het schoolgebouw een struikelblok zouden 
kunnen worden bij de herbestemming, wordt er geprobeerd stroom op te 
wekken middels zonnepanelen, om zo de energiekosten te drukken. Moge-
lijk kunnen we als dorp collectief stroom opwekken en gebruiken. Ook deze 
ontwikkeling wordt door Dorpsbelangen als een speerpunt voor 2014 ge-
zien. 
 
Verder willen we onderzoeken of er in het kader van de participatiewet be-
hoefte is aan een vrijwilligersnetwerk in het dorp. Op dit moment weten we 
niet waar in het dorp behoefte aan is en wat dorpsgenoten kunnen en willen 
doen. Wij willen onderzoeken of we inzichtelijk kunnen krijgen wat het aan-

bod en wat de vraag is. Hiertoe willen we samenwerking zoeken met To-
rion in Haren. 
 
Tot slot zullen we natuurlijk ook de ontwikkelingen rond de gemeentelijke 
herindeling volgen.  

DE VOLGENDE DORPSKRANT KOMT IN HET TEKEN TE STAAN VAN DE ‘RIESHOEK’. HEBT U VERHALEN, 

FOTO’S, ANEKDOTES, WETENSWAARDIGHEDEN OF IETS ANDERS TE MELDEN OVER DE VOORBIJE 

SCHOOLPERIODE? MELD DIT DAN AAN BIJ DE DORPSKRANT OF BIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN. WILT 

U WEL WAT VERTELLEN, MAAR LIGT HET SCHRIJVEN U NIET, NEEM DAN CONTACT OP MET JOGCHEM 

DE JONGE ; INFO@JOGCHEMDEJONGE.NL OF MET EEN VAN DE ANDERE REDACTIELEDEN.  

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 

Vrijdag 25 april, laatste briefing.  

Zaterdagmorgen 7.30u Bert verkent het centrum op 

obstakels, de straat wordt vrijgegeven. 7.45u, Jaap 

rijdt met wagen alle onderdelen naar het centrum. 

7.50u opbouw van de tent en plaatsen biertafels. 

8.10u, er rijdt een auto de Kerkstraat in en er stapt 

geïrriteerd een persoon uit de auto en vraagt; hoe kom 

ik aan de andere kant van het dorp? Bert roept; 2 x 

links. 8.10u Jeannette en Agniete, samen met Nina en 

Hieke versieren de omgeving, dekken de tafels en ma-

ken de voorbereidingen voor het dorpsontbijt. 9.15u 

alles is opgebouwd en snel naar huis voor een frisse 

uitstraling. 9.30u proefdraaien met de Wilhelmus CD, 

het is nog nooit gelukt om deze CD optimaal af te spe-

len, vandaag loopt de try-out volledig in het water. 

9.45u de eerste plek voor de vrijmarkt wordt opge-

bouwd, vanuit het raam van De Lanteern tellen we 3 

personen. 

Er is ingekocht voor een ontbijt van 60 personen, er 

wordt al nagedacht wat we moeten doen wat we over-

houden, voedselbank of i.d.? 

 9.50u we starten met het opblazen van de eerste 20 

ballonnen, de tank van 30 ballonnen is ondertussen al 

leeg, we kijken weer uit het raam en tellen 8 kinderen, 

voorlopig ruimschoots voldoende ballonnen.  

10.00u alsof er een wekker is afgelopen in het dorp, uit 

alle hoeken en straten komen kinderen en mensen 

aangelopen, 30-40-50-60 en meer?!  

Veel meer kinderen komen aanlopen dan verwacht, 

snel een nieuwe tank helium en meer ballonnen opbla-

zen. 10.10u vele ballonnen hangen met kaartjes tegen 

het plafond in De Lanteern te wachten op de 

“vrijlating”. 10.11u, vlag hijsen door Silas, hij is 3 jaar 

oud en vindt, ondanks de oefeningen vooraf, wel heel 

erg spannend met zoveel kinderen en volwassenen 

om zich heen, het lukt uiteindelijk met behulp van de moe-

der. 

10.14u de gewraakte CD wordt gestart en tot absolute ver-

bijstering van het comité werkt de CD vlekkeloos, een pri-

meur sinds 7 jaar. Door alle aanwezigen wordt uit volle borst 

en hoog volume, het Wilhelmus gezongen en daarmee is de 

opening van de eerste Koningsdag in Noordlaren een feit.  

10.30u, nadat alle kaartjes aan de ballonnen zijn ingevuld 

met de NAW-gegevens kunnen ze allemaal gelijktijdig wor-

den opgelaten onder de uiting van een massaal  

OOOOHHHH door alle omstanders. Het is en blijft een 

pracht gezicht als alle ballonnen vrijuit de lucht in gaan. 

10.35u, het programma wordt meegedeeld en de vrijmarkt is 

geopend en tevens is het buffet geopend voor het Dorpsont-

bijt. 10.50 Ondertussen tellen de organisatoren nog eens en 

wat blijkt, er stromen steeds meer mensen naar het centrum 

van het dorp, een snelle doch nauwkeurige telling levert al 

een score op van 100 bezoekers!  

10.55u, wat niemand had verwacht gebeurt: de voorraad 

eten en drinken raakt binnen no-time uitgeput. Spoedberaad 

door de leden, binnen 3 seconden is er een oplossing; Bert 

schiet als een pijl uit de boog in zijn auto en rijdt, met Nina 

als bijrijder voor het geval dat …, met zeer hoge, overigens 

volledig verantwoorde, snelheid naar de supermarkt in Zuid-

laren. Aangekomen in Zuidlaren en het angstbeeld van lege 

tafels in Noorlaren scherp op het netvlies, belandt hij midden 

in de optocht met fanfare in Zuidlaren. Zal deze dag eindigen 

in een ramp? 

Bert bedenkt zich niet  en neemt, wederom volledig verant-

woorde, manoeuvres over het gemeentegroen en overige 

openbare terreinen en snelt naar de supermarkt om nieuwe 

voorraad in te slaan. 

11.20u, oververhit arriveert Bert met een grote voorraad eten 

en drinken. Agniete en Nina gaan meteen aan de slag en 

binnen een paar seconden liggen er wederom heerlijke 

broodjes te wachten op de bezoekers. Als een magneet 

gaan de broodjes aan de man. Jeannette draait op volle  

Vervolg van pagina 1 
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VERENIGINGEN IN NOORDLAREN 

Culturele Commissie Noordlaren 

J.Luis 

Hovenpad 5 

9479PV Noordlaren 

06-81185604 (050-4094657) 

janluis796@gmail.com  

De Boermarke 
Dhr. P. Broere 
Zuidlaarderweg 60A 
9479 PS Noordlaren 
050-4094784  

Ouderensociëteit Noordlaren 

Hillie Hooiveld 

Middenstraat 9 

Noordlaren 

Tel. 050 409 20 44  

Toneelvereniging De Deurzetters 

Margriet Eitens 

Steegakkers 5 

9479 PW Noordlaren 

050 4094338  

Handbalvereniging DOVO 

Margriet Eitens 

Steegakkers 5 

9479 PW Noordlaren 

050-4094338  

Jeugdsoos 

Borgert Vrieling 

E-mail: borgertvrieling@hotmail.com 

Tel.nr.: 06-50990869  

Stichting Beheer Sportvelden 

Ditmar Toxopeus 

050-5567808 

dp.toxopeus@winklerprins.nl  

Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

Zuidlaarderweg 87 

9479 PR Noordlaren 

050-4094184 

j.fonk@Hotmail.nl  

IJsvereniging de Hondsrug 

www.ijsverenigingdehondsrug.nl 

email: info@ijsverenigingdehondsrug.nl  

Oranjecomité Noordlaren 

p/a E. Nannen 

Zuiderstraat 13 

9479 PP Noordlaren 

tel 050 4027027 (’s avonds)  

Stichting Festiviteiten Noordlaren 

Duinweg 2A 

9479 TM Noordlaren 

050-4063062  

Vrouwen van Nu 

Wil Bronkhorst (voorzitter) 

Hillie Hooiveld (secretaris) 

telefoon 050 409 20 44  

Voor aanpassingen of staat u er niet bij ?  neem contact op met de redactie ! 

toeren, haar eigen en uit overlevering verkregen recept  

roerei met spek, smaakt dusdanig goed dat echt alles, 

tot aan de laatste kruimel op gaat. Ondertussen draait 

de vrijmarkt met de verkoop en spellen w.o. waterballon 

gooien, op volle toeren.  

11.50u, mevrouw de burgemeester met de wethouders 

betreden te voet het dorp en worden verwelkomd door 

de voorzitter. Door Herman wordt Oranjebitter aange-

boden en middels een gezamenlijke uiting wordt een 

toast uitgebracht op deze mooie eerste Koningsdag in 

Noordlaren. Mevrouw de burgemeester beoordeelt de 

stoepkrijttekeningen en reikt aan alle deelnemers een 

prijs uit en ze sluit af met een dankwoord aan het dorp 

Noordlaren.  

12.10u, officieel wordt Koningsdag afgesloten. Een ge-

weldige dag met fantastisch weer, ongelooflijk veel be-

zoekers ( een record) en een ongelooflijke mooie sfeer.  

Bert en Jaap nemen afscheid, twee nieuwe leden met 

ambitie kunnen zich melden waardoor dit geweldige  

evenement weer voor vele jaren is verankerd in de 

agenda van de Noordlaarders.  

 

 

 

 

 

 

 

Bert is 7 jaar actief geweest en ikzelf ben 8 jaar actief be-

trokken geweest bij dit evenement. Ik heb het met zeer veel 

plezier gedaan en het is na zoveel jaren tijd voor nieuw elan.  

Namens Bert en mijzelf bedank ik een ieder die heeft bijge-

dragen of meegewerkt aan dit mooie evenement wat jaarlijks 

vele Noordlaarders van jong tot oud bij elkaar brengt.  

 

 Met Oranjegroet, Jaap de Winter. 

mailto:janluis796@gmail.com
mailto:borgertvrieling@hotmail.com
mailto:dp.toxopeus@winklerprins.nl
mailto:j.fonk@Hotmail.nl
http://www.ijsverenigingdehondsrug.nl/
mailto:info@ijsverenigingdehondsrug.nl
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VOOR HET DORP….. 

…. DOOR HET DORP 
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten, die als doel hebben elkaar te ontmoeten; 

bestaande contacten te versterken en nieuwe aan te knopen.  

In het kader hiervan wordt de volgende activiteit georganiseerd: 

Running dinner, samen eten op 12 juni 2014 

Deze informatie is ook te vinden op www.noordlaren.eu 

Rondje Dorp 

Gezellig samen genieten van een eenvoudige doch voedzame maaltijd, die door uw dorpgenoten met 

plezier voor u gekookt wordt en u de kans biedt om bij elkaar in de keuken te kijken. Deze keer 

wordt het voorafje en de hoofdmaaltijd op verschillende locaties geserveerd, dus neem de fiets mee. 

Op donderdag 12 juni om 18.00  

Verzamelen en aperitief in de Hoeksteen, daar ontvangt u het adres voor uw voorafje.  

Om 19.00 wordt u door de kok van de hoofdmaaltijd ontvangen 

Om 20.00 wordt het dessert geserveerd in de Hoeksteen 

Napraten/dikdakk’n 

 De bijdrage voor de maaltijd € 6,50 (voorafje €1,50; hoofdmaaltijd €3,00; toetje €1,50 ter plekke 

te betalen).  

Voor deze activiteit zoeken we koks en gasten. De koks kunnen kiezen met welk gerecht ze hun gas-

ten willen verrassen. De gasten kunnen aangeven of ze vegetarisch willen eten. 

Deze activiteit gaat door als er voldoende belangstelling is. 

Graag aanmelden  voor 26 mei, de koks geven aan welk onderdeel van de maaltijd ze willen verzorgen en 

hoeveel (vegetarische?) gasten ze kunnen ontvangen. De gasten melden zich aan zodat we weten of 

het lukt om goede verdeling te maken  

En mocht het niet doorgaan hoort u dat van ons. 

Dus snel aanmelden bij   Tity Hamming   050-4095800 havonagele@hetnet.nl  onder  vermelding 

van naam, telefoonnummer en of e-mailadres. 

mailto:havonagele@hetnet.nl


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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De agenda van haren 

‘ALLE’ HARENSE ACTIVITEITEN NU OP ÉÉN SITE 

Van de Gemeente Haren 
 

Michiel Verbeek is nog geen wethouder in Haren, 
maar wel beoogd kandidaat voor die functie. Het leek 
er op dat hij afgelopen woensdagavond al een eerste 
handeling als gemeentebestuurder verrichtte: met 
een joyeus gebaar onthulde hij in de Bibliotheek Ha-
ren de geheel vernieuwde website  
 

www.deagendavanharen.nl 
 
Deze website is de voortzetting van cultuurinharen.nl met 
een uitbreiding naar Welzijn en zorg, sport en geschiede-
nis. Ook Ondernemend Haren gaat zich via deze site pre-
senteren. De site beoogt dé agenda van Haren te worden. 
Cultuurinharen.nl was dat al voor de culturele activiteiten, 
de vernieuwde site voegt daar allerhande activiteiten be-
treffende welzijn en zorg, sport en geschiedenis aan toe. 
 
Met subsidies van de gemeente Haren, de voormalige 
VVV Haren, welzijnsorganisatie Torion en de Culturele 
Raad Haren is een bredere doorstart van de cultuursite 
mogelijk geworden. Grafisch ontwerpster Jeannette En-
sing – in het verleden al vormgeefster van de gemeentelij-
ke huisstijl van Haren en van ‘850 Jaar Thuis in Haren’ – 
bezorgde de oude site een geheel nieuwe digitale jas. De 
site blijft ondergebracht bij BiblionetID. Dat was ook pre-
cies de reden waarom Michiel Verbeek de site presen-
teerde: Zolang hij nog geen wethouder is, is hij directeur 
van deze bibliotheekorganisatie. 
 
De presentatie van de nieuwe site vond plaats vooraf-
gaand aan de lezing van mediëvist Frits van Oostrom, die 
in de Harener bibliotheek voor een uitverkocht huis een 
meeslepende inleiding over zijn jongste boek ‘Wereld in 
Wonderen’ hield. 
 
Iedereen in Haren, die een Harense activiteit via de nieu-
we site wil aankondigen, kan dat melden via de site of via  
info@deagendavanharen.nl 

Koningin Wilhelmina fonds 

Door Jeannette Rozema 

 
Langs deze weg zoek ik collectanten voor de collecte in 
de eerste week van september 2014. Vele handen maken 
licht werk. Voor ons dorp heb ik 9 personen nodig zodat 
we dan allemaal maar een klein stukje hoeven te collecte-
ren. 
 
Tevens ben ik op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de 
voorjaarsmarkt op 7 juni te Haren, het gaat om enkele uurtjes 
bezetting van de kraam. 
 
Geef je op en doe mee aan de collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding (1 t/m 6 september). 
 
Voor inlichtingen kunt u mij bellen/ Mailen. 
Graag hoor ik van U. 
 
Met Vriendelijke Groet, 
 
Jeannette Rozema-Greving 
Boenderstraat 1 
9479PD Noordlaren 
Tel: 050-4095531/06-40308588 

http://www.deagendavanharen.nl
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PAASVUUR 2014 

Door de festiviteiten commissie 

 
Een prachtig paasvuur weer dit jaar! En deze keer ook 
nog een mooie ‘zachte avond’ waardoor we allemaal 

lang konden genieten.  

Ook de bijdrage van de leerlingen was een succes. De pop 
stond trots boven op de berg en haar vingers vertelden ge-
noeg over haar mening dat het de laatste keer was dat ze 
gemaakt was door de leerlingen van de Rieshoek. De fak-
kels zorgen voor een prachtige sfeer, ook  de andere leer-
lingen lieten zich duidelijk horen en de avond toeterde mo-
gelijk nog door in  vele oren.  

Er zijn heel wat boerenkarren, grote karren, karretjes, ach-
terbakken met hout aangevoerd en zelfs een op de fiets 
aangesleepte kerstboom leverde zijn bijdrage aan het spek-
takel. Het werd een reuzenbult, zelfs de kraan van Sants 
kon niet meer helemaal bij het topje komen.  

Door de actieve inzet van Johan Kielman, die  de dag erna 
zelfs vrij heeft genomen, kon de bult redelijk worden opge-
ruimd. Niet alles bleek op te branden, want grote stobben en 
dikke boomstammen bleven over en die moesten de week 
erna  alsnog afgevoerd worden.  

De bult had weer een prachtige plek op het land van de fa-
milie Hoenderken gekregen en het vuur was dan ook  ver in 
de omtrek te zien. Tijdens het schouwspel werd er genoten 
van een broodje worst, chocomelk, gluhwein en ook het 
koude vocht ging er goed in.   

Kortom we kunnen weer terug kijken op een geslaagde 
avond! 

ZEEAREND EN VISAREND IN GRONINGEN 

Zaterdag 24 mei Wandelexcursie Noordlaren 

Wandelen langs rietland, veenweiden en laagveenmoeras-
sen. Met weidevogels, vele eendensoorten, sterns, mis-
schien zelfs witwangstern, grootste kolonie geoorde futen 
van Nederland en grote kans op jagende visarend en zee-
arend. 

Tijd: 9.00 uur 

Startpunt: Parkeerplaats aan het begin van Meesterkool-
weg, naast de oude kerk in Noordlaren. 

Meld je aan via:  

www.groningerlandschap.nl - nationale vogelweek. 
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NIEUWE KOERS VOOR CULTURELE COMMISSIE 

NOORDLAREN 

door Carolien Overweg 

 
De laatste klanken van het Oranjeconcert in de kerk van 
Noordlaren zijn nog maar nauwelijks verstomd en de 
laatste oranjekoek is net weggespoeld met een slokje 
oranjebitter, of de culturele commissie is al druk bezig 
met mooie plannen voor het volgend seizoen 2014/2015. 
In dit artikel willen we alvast een tipje van de sluier op-
lichten, u graag betrekken bij onze plannen en uw speci-
ale aandacht vragen voor een nieuw muzikaal evene-
ment. 

Maar eerst maar een voorstelrondje, want wie zitten er ei-
genlijk in die club, die zich culturele commissie Noordlaren 
noemt? De drie leden zijn: Dirk Herman de Jong, Jan Luis 
en Carolien Overweg. 
Dirk Herman de Jong heeft al vanaf zijn 12e jaar een passie 
voor klassieke muziek en is muziekkenner bij uitstek. Deze 
aimabele inwoner van Noordlaren is met zijn grote kennis 
van muziek en zijn uitgebreide netwerk de onmisbare en 
bezielende spil van de commissie! Als geen ander weet hij 
de meest uiteenlopende gezelschappen te contracteren: het 
is dan ook ieder jaar weer een concertprogramma om als 
klein dorp trots op te zijn.  
Dirk Herman deelt zijn passie voor muziek niet alleen mid-
dels de concerten en de daarbij behorende inhoudelijke in-
formatie, maar verzorgt thuis ook bijzondere en zeer goed 
bezochte muziekcursussen Luisteren naar klassieke muziek. 
(http://www.magismusicus.nl/docent.html) 
  
Jan Luis is een bekende Noordlaarder: u kent hem vast nog 
als 'meester Luis' van de Rieshoek, maar Jan is ook al jaren 
als Thomasvaer te bewonderen tijdens de Nieuwjaarsbijeen-
komsten in de Hoeksteen. Toneelclub de Deurzetters is blij 
met hem: de regie van de jaarlijks uitverkochte voorstellin-
gen is bij hem in goede handen. Zijn liefde voor muziek 
brengt Jan in de praktijk als lid van het koor Kleinoot; als lid 
van de culturele commissie waakt hij o.a. over de geldstro-
men. 
 
Ondergetekende, Carolien Overweg, is het jongste lid van 

de club: dit slaat niet zozeer op leeftijd maar wel op de duur 

van het lidmaatschap. Sinds 2013 ben ik toegetreden tot dit 

comité en mag proberen met m'n vermeend organisatieta-

lent en creatieve invallen mijn bijdrage te leveren aan het 

geheel. 

Na een terugblik op het afgelopen seizoen komen we als 
culturele commissie tot de volgende conclusies en wensen 
voor het komend seizoen, waarbij we ons mooie kerkge-
bouw als thuisbasis voor concerten behouden en koesteren 
vanwege uitstraling en akoestiek. We willen; 
Een concertagenda bieden met variatie in het aanbod, 
voor elk wat wils. 
 
Meer koffieconcerten, dus concerten die plaatsvinden in 
de ochtend i.p.v. in de middag. 
 
Een nieuw evenement toevoegen aan onze agenda, 
waarbij we ons mooie dorp meer willen betrekken. 
 
Mooie woorden, maar hoe ziet dat er nu in de praktijk uit? 
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De concertagenda 2014-2015 is bekend en komt binnenkort 
online. We komen met een divers aanbod, waarmee we veel 
Noordlaarders een plezier hopen te doen! 
 
Een korte impressie van alvast 2 concerten: 
De opening van het seizoen belooft een spetterend optreden 
van het bekende zigeunerorkest Cserebogar, met meesle-
pende muziek. 
In december, vlak voor Kerst, treedt Kleinoot voor u op: dit a 
capella koor van 24 leden zingt bekende kerstliederen en 
beschikt over een groot repertoire. 
  
We willen nog niet teveel verklappen, maar het wordt een 
concert met veel extra's, helemaal in kerstsfeer! 
 

Het afgelopen jaar was ons 1e koffieconcert een succes! Het 
bleek dat veel bezoekers het tijdstip van aanvang van een 
koffieconcert heel prettig vinden, namelijk 11.00 uur i.p.v. 
15.00 uur. 
Dit willen we graag honoreren, dus hebben we in de pro-
grammering hier rekening mee gehouden en vinden alle con-
certen in het nieuwe seizoen voortaan plaats in de ochtend-
uren, m.u.v. het Kerstconcert. En zo af en toe is er tijdens 
een koffieconcert een gratis taartproeverij van thuis gebak-
ken taart, want daar maken we, alweer wegens succes, een 
traditie van! 
 
 

Het nieuwe evenement staat geagendeerd voor zondag 
19 april 2015 en tja, dat duurt nog even! Het wordt een 
feestelijk gebeuren met en voor Noordlaarders, maar 
waar natuurlijk ook buitenlui welkom zijn! We willen de 
muziek letterlijk dichter bij de mensen brengen, dus dat 
betekent een keur aan optredens bij mensen thuis, in de 
huiskamer of misschien wel in de schuur!  
Noordlaren kent immers vele mooie en sfeervolle huizen, 
locaties die zich ook uitstekend lenen voor intieme muzi-
kale optredens. Zo kun je op deze dag op diverse plekken 
in Noordlaren een klein concert, een vertelling of ander 
optreden bijwonen. Rondom de kerk komt ook een pro-
gramma,  
Daar is informatie over route en huiskamerconcerten en 
natuurlijk is hier ook catering en gratis live muziek, zodat 
iedereen op deze dag volop kan genieten! 
 
De eerste toezeggingen van mensen die hun huis be-
schikbaar willen stellen, zijn binnen. Voorwaarde voor een 
concertlocatie is o.a. dat het dicht bij de kerk ligt en ruimte 
biedt aan minimaal 20 toehoorders. 
 
Vanaf nu houden we u op de hoogte van de vorderingen 
van de organisatie en hopen alvast op een prachtige dag! 
 
Tot besluit  
De culturele commissie hoopt met deze vernieuwingen op 
een mooi seizoen 2014/2015 en blijft u informeren mid-
dels de Dorpskrant, maar ook via Noordlaren.eu en Face-
book. 
Hebt u tips voor de programmering, wilt u een keer taart 
bakken voor de taartproeverij 
Of wilt u helpen met de organisatie van het evenement 
volgend jaar april 2015?  
 Laat het ons weten via  
dirkherman@gmail.com; janluis796@gmail.com of 
ocarolien@gmail.com. Bellen mag natuurlijk ook! 

 

 

Zie ook pagina 18 
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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 / 

 SLAGERIJ DE BUURDERIJ 

Vogelzangsteeg 15a 
9479 TE Noordlaren 

Tel: 050-4063812 

info@slagerijdebuurderij.nl 
www.slagerijdebuurderij.nl 

mailto:info@slagerijdebuurderij.nl
http://www.slagerijdebuurderij.nl/
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DE HONDSRUG 80 JAAR JONG! 

Door Jitske Hoornveld 
 

Beste buren, het Natuurvriendenhuis De Hondsrug be-
staat dit jaar 80 jaar! 
 
Het jubileum wordt op verschillende momenten in het jaar 
gevierd en daar willen we jullie ook graag voor uitnodigen. 
Het eerstvolgende op de agenda is Eeuwenoud pad, een 
geweldige activiteit op 5 juli voor alle leeftijden. 
 
Het thema, een eeuwenoud pad, zegt het al: we gaan een 
reis in de geschiedenis maken. En wel door een kijkje te 
nemen in de grond! Op zaterdag 5 juli dag kan jong en oud 
de diepere lagen van het Noordlaarderbos leren kennen. 
Sinds het voorjaar van 2011 wordt er onderzoek gedaan in 
het Noordlaarderbos door Natuurmonumenten. Het project 
neemt in totaal enkele jaren in beslag. Ervaren vrijwilligers 
meten hoogteverschillen in het bos en doen grondboringen 
om nieuwe inzichten over het gebied op te doen. In het 
Noorlaarderbos valt namelijk van alles te ontdekken, denk 
aan grafheuvels of karrensporen! 
 
Deze  vrijwilligers komen 5 juli naar Natuurvriendenhuis De 
Hondsrug om met iedereen die nieuwsgierig is op zoek te 
gaan naar de geheimen op het terrein van de Hondsrug. Ze 
zullen wat vertellen over de geschiedenis, maar daarna mag 
je zelf aan de slag: onder begeleiding ga je namelijk een 
echte grondboring doen! 
 
Aanvangstijden en andere details zullen op onze website 
verschijnen. Houd deze dus goed in de gaten voor de laat-
ste informatie: www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl of kijk 
op onze Facebookpagina: www.facebook.com/
nvhdehondsrug.  
 
Activiteiten die daarna op het programma staan: 
 
16 en 17 augustus: een weekend waarin theater en bewe-
gen centraal staat.   
Op het programma staan een Nordic Walking clinic door de 
omgeving, een theaterstuk door Rob Heiligers en heerlijke 
pannenkoeken 
 
20 september: culturele avond met streekverhalen.  
De avond wordt  verzorgd door Jan Siebo Uffen, bekend 
tekstdichter en publicist in de Groninger taal, en Jan Luiken 
Bos, van de Fiebeldekwinten.  Verhalen  zullen worden af-
gewisseld met liedjes. 
 
26 oktober: muziekavond variërend van klassiek tot volks-
muziek.  
 
We laten de buren uit de omgeving genieten van muziek, 
uitgevoerd door een koor, muziekgroepen uit de omgeving 
en kamermuziekensembles. 
We hopen u te verwelkomen! 

NOORDLARENSE TWEETS 

Door Floris Mulder 

 

Met Twitter worden er korte berichten uitgewisseld  
met andere gebruikers. Dat wordt "twitteren" ge-
noemd.  In deze nieuwe rubriek worden de leukste en 
opvallendste tweets geplaatst welke met Noordlaren te 
maken hebben. 
 
4-4-2-14: Hans Schoolenberg, @Buitendijks 
Na een fietstocht in de omgeving is het goed toeven aan 
de haven van Noordlaren 
 
4-4-2014: Priska Gretler, @Priska_bakt 
Paasmarkt in Noordlaren. Wat ga ik bakken? Voor-
pret@inspiratie 
 
12-4-2014: Michiel Wildeman, @WildemanMichel 
Samen met @Gien_Wildeman aan de koffie bij 
#herbergdeblankehoevin #Noordlaren tijdens de 
#wandeltocht van #SVT 
 
9-5-2014: Aimée Staal, @aimeestaal 
Koopwoning: Zuiderstraat 11, NOORDLAREN. Rustig, 
maar niet afgelegen, landelijk en toch vlakbij de stad. 
 
12-5-2014: Noordlaren, @Noordlaren 
Terugblik op het paasvuur #noordlaren. 
 
12-5-2014: Gevonden of Verloren, @doormijtweets 
#Iphone #verloren in het openbaar vervoer, uitgesapt in 
Noordlaren. Al fietsend ben ik mijn Iphone verloren 

http://www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
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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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 HARENERS BESLISSEN OVER HAREN! 

Door  Eppo van Koldam 

 
Met deze knipoog naar de herindelingsdiscussie richt de 
Harener Historische Commissie (HHC) een stand in op 
de braderie in Haren op zaterdag 7 juni a.s. Naar de 
maatstaven van de HHC moet je in 1830 ten minste één 
voorouder in Haren hebben om je Harener te mogen noe-
men. Bij de stand van de HHC kun je een check doen of 
je hieraan voldoet. De HHC beschikt daarvoor over een 
bestand met bijna 18.000 oud-inwoners. Niet alleen van 
de huidige gemeente, maar ook van Helpman, dat tot 
1915 bij Haren hoorde. Ook veel Groningers hebben dus 
de kans (weer) Harener te worden! 
 
De HHC maakt alleen gebruik van openbare gegevens. De 
criteria daarvoor zijn als volgt: geboorte meer dan 100 jaar 
geleden, huwelijk meer dan 70 jaar en overlijden meer dan 
50 jaar. Enige kennis over je voorouders (groot- of overgroot-
ouders) is dus noodzakelijk. Uiteraard is het mogelijk een 
geprinte kwartierstaat mee te krijgen. 
 
Behalve de Haren-Check laat de HHC ook veel gegevens 
zien over de bebouwing aan de Rijksstraatweg vanaf 1811. 
De presentatie betreft deze keer de westzijde van de Rijks-
straatweg vanaf Kruidvat tot de Emmalaan. Wie waren de 
bewoners en eigenaren? Hoe ontwikkelde dit deel van de 
Rijksstraatweg zich. In de presentatie zijn veel foto’s opgeno-
men. 
 
De HHC werkt in de stand samen met de Harener Histori-
sche Kring ‘Old Go’. De stand is op 7 juni a.s. te vinden voor 
Boekhandel Boomker aan de Rijksstraatweg te Haren. 
Nadere informatie: Eppo van Koldam, secretaris HHC, 06-
22376299 

FEEST VAN DE GEEST NU OOK IN NOORDLAREN-

Door Gerard Smit 

Voor de zevende keer trekt het Feest van de Geest door 

Nederland. Kunstenaars in heel het land presenteren en 

exposeren hun nieuw gemaakte kunst. Voor het eerst 

doet het Feest ook de Bartholomeüskerk in Noordlaren 

aan. De Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is  

gastheer. 

 

De kerk is dan een inspiratiebron voor mensen die op zoek 

zijn naar hedendaagse kunst, historie, vormen van spirituali-

teit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning. Dit bijzon-

dere evenement maakt een verbinding tussen de 800 jaar 

oude kerk en de kunst,  vanuit het Pinksterfeest als feest van 

inspiratie. 

Het landelijk thema is dit jaar dan ook “Vuur dat nooit 

dooft”. Pastor Loes Jansen zal hier dieper op ingaan tijdens 

de viering op zondag 1 juni. Aanvang 10 uur. 

Laurens Boersma uit Annerveenschekanaal neemt de kunst 

voor zijn rekening. Zijn idee is de “Kerk (terug) in de kerk”. De 

Bartholomeüskerk is oorspronkelijk een Rooms Katholieke 

kerk geweest. Die kerk brengt Laurens door middel van een 

kerk van zeildoek, video-installatie, 12 panelen en kerkelijke 

attributen terug in het heden. 

 

De expositie wordt op donderdag 29 mei om 12 uur in 

aanwezigheid van de kunstenaar geopend.  

De kerk in Noordlaren is daarna van 29 mei – 1 juni en  

van 7 – 9 juni open van 12 – 17 uur. Vrijwilligers uit de Pro-

testantse gemeente ontvangen dan de gasten. 

Plaatselijke contactpersonen: 

 Gerard Smit (organisatie) gerard-smit@hetnet.nl  

06 – 13 037 037 

 L Boersma (kunstenaar)  boersmalaurens@gmail.com 

06 – 51 513 793 

Adres Bartholomeüskerk: 

Lageweg 8, 9479 PC  Noordlaren 
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DE DERDE LEVENSFASE VAN HENK HILBRANDIE 

(een reislustige en avontuurlijke invulling) 

Door Jogchem de Jonge 

"Ieder mens heeft een verhaal dat waard is verteld te 
worden." Dat was zo ongeveer de openingszin bij de 
kennismaking met Henk Hilbrandie, gepensioneerd mu-

ziek docent aan het Zernicke College. 

Henk woont sinds 1998 in Noordlaren en is opgegroeid in 
Assen. In zijn jonge jaren speelde muziek reeds een be-
langrijke rol in zijn leven. Zo speelde hij piano op de eerste 
langspeelplaat van Cuby en de Blizzards. Zijn ouders leg-
den hem de keuze voor. Zo besloot hij eerst zijn school op-
leiding af te maken. Op latere LP's is hij niet meer te horen. 

Henk is nu 10 jaar met pensioen en heeft de laatste 10 jaar 
allerlei avonturen beleefd en "baantjes" gehad die reizen 
naar verre oorden met zich mee brachten en kennismaking 
met andere culturen. Bij het invullen van zijn derde levens-
fase speelt steeds mee dat het een doel moet hebben. Met 
andere woorden het moet nut hebben. 

In zijn eerste pensioen jaar heeft hij een reis naar Afrika 
gemaakt in een konvooi van auto's dwars door de Sahara. 
Achter de auto een gedemonteerd vliegtuig. Dat kwam zo. 
Hij ontmoette in Foxhol een arts die in Gambia, in een dorp, 
een ziekenhuis had gesticht. Door de auto's in Gambia te 
verkopen wilde de arts de exploitatie van het ziekenhuis 
betalen. 

Henk zou een half jaar blijven en voor het ziekenhuis vluch-
ten uitvoeren naar afgelegen dorpen. Eenmaal in Gambia 
bleken de afspraken niet te kloppen. Het ziekenhuis stond 
leeg en van enige activiteit was geen sprake. Hij bivakkeer-
de enige weken in een tentje en verhuisde toen naar een 
Duitse hospita waar hij een kamer huurde. Zijn hospita 
bracht hem in contact met een Engelsman die rondvluchten 
uitvoerde vanuit de hoofdstad Banjul. Aan hem verkocht 
Henk het vliegtuig. De inwoners van het dorp werden dit 
gewaar en redeneerden dat hij nu geld moest hebben. De 
vriendelijke stemming van eerder veranderde op slag en 
werd vijandig. De dorpelingen wilden geld zien. De Duitse 
hospita regelde zijn ontsnapping naar de hoofdstad. Daar 
verbleef hij enkele weken in een hotel en kon telefonisch 
een vlucht boeken. Hij kwam het land uit door zich te ver-
schuilen in een Engels reisgezelschap. 

Na dit hachelijke avontuur had Henk de smaak te pakken. 
In de krant stond een advertentie voor een chauffeur voor 
een koeriersbedrijf. Dit bedrijf vervoerde gekoeld medicijnen 
vanuit heel Europa voor het UMCG. Henk solliciteerde en 
werd aangenomen als chauffeur. Zijn vaste bijrijder was de 
man met wie hij in Nederland eigenaar van het vliegtuig 
geweest was. Met hem had hij ook al door heel Europa ge-
vlogen. 

De heenreis was altijd ontspannen. Dan was er tijd voor 
omwegen of uitstapjes. Op de terugreis was het anders. 
Dan ging de motor aan bij de leverancier van de medicijnen 
en ging niet eerder uit dan wanneer ze in Groningen arri-
veerden. Dit avontuurlijk bestaan hield op door verandering 
van Europese regelgeving. 

 

Vervolgens beschermde hij twee jaar lang zeeschildpadden 
op de Peleponesos in Griekenland. "Caretta, Caretta", roe-
pen ze daar. Hij telde de dieren, verborg hun nesten, telde 
eieren en hielp zo mee om de soort in stand te houden. 
Tussendoor was hij ook nog reisleider in Nederland en Por-
tugal. Hieraan kwam een einde na een Rijnreis waar hij een 
groep van 80 bejaarden begeleidde. 

Sinds 2008 is hij camping inspecteur voor de ACSI, een 
bedrijf dat onder andere een camping gids uitgeeft. De gids 
is een tegenhanger van de ANWB camping gids. In de gids 
staan 28000 campings door heel Europa, van klein tot 
groot. ACSI laat elke camping elk jaar door in totaal 300 
inspecteurs inspecteren. De campings worden systematisch 
gecontroleerd aan de hand van een checklist; klopt de be-
schrijving in de gids, worden de zaken niet mooier voorge-
steld dan ze zijn, enzovoort. 

Henk inspecteert het liefst campings in Oost-Europa. De 
gastvrijheid daar is overweldigend. Hij logeert dan altijd gra-
tis op de camping, behalve als die door Nederlanders wordt 
gerund. Oost-Europeanen voelen zich beledigd als hij wil 
afrekenen. Op woensdag 14 mei vertrekt hij voor een in-
spectie tocht naar Roemenië, Bulgarije, Turkije, Grieken-
land, Albanië en Kroatië. Daarna keert hij na een tocht van 
5 à 6 weken terug naar huis. Dan kan het zijn dat ACSI een 
lijst met ongeïnspecteerde campings rond stuurt en dat hij 
daarop inschrijft en weer op pad gaat. Ook bij de inspectie 
tochten was Herman, zijn vliegmaat, zijn vaste begeleider. 
Dit jaar haakt hij vanwege gezondheidsredenen af en gaat 
Henk alleen. Hij is met name erg gecharmeerd van het 
noordelijke deel van Turkije. Het stuk langs de Zwarte Zee 
richting Armenië, Georgië en de Irak, Iraanse grens. 

Komt na al deze avonturen en verre reizen een rust mo-
ment? Voorlopig niet, Henk vindt reizen en autorijden fan-
tastisch. Hij is eigenlijk voortdurend op zoek naar nieuwe 
uitdagingen. Zo was hij vorig jaar uitverkoren om in de 
maanden oktober, november en december met een landro-
ver dwars door Afrika te reizen. Op het laatste moment ging 
dit wegens geldgebrek van de organisatie niet door.  

Henk is gek op avontuur en met instemming van zijn vrouw 
blijft hij zoeken. En zoals uit het verhaal blijkt gebeurt er op 
dit ondermaanse veel meer dan menigeen zich kan voor-
stellen. 
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BOERMARKEN IN DRENTHE  

Door Janny Veldman 

Boermarken in Drenthe zijn in velerlei opzichten uniek in 
de wereld. Deze uit de vroege middeleeuwen ( 5e tot ein-
de 10e eeuw) stammende rechtspersonen zijn in Dren-

the nog steeds actief. 

Boermarke – Encyclopedie Drenthe Online: 

Vereniging van gewaardeelde boeren in een buurschap. In 
oorsprong was het territoir van de buurschap de Marke en 
waren de buren, de dorpelingen dus de Markegenoten. De 
volle buren hadden een aandeel, een Waardeel, in de ge-
meenschappelijke grond en andere rechten in het dorp: het 
bepaalde hoeveel plaggen men mocht steken, hout mocht 
kappen, vee mocht laten weiden op de gemeenschappelijke 
heide en eikentelgen moest planten.  

De vertegenwoordigers/bestuurders van de Boermarke heet-
ten Volmachten. Vanaf de 16e eeuw kreeg de buurschap 
meer eigenaren van buiten, zoals geestelijke instellingen, 
zodat degenen die gerechtigd waren in de Marke van een 
dorp niet altijd meer buur waren. Bovendien kwam het waar-
deel losser van de grond en kon het in kleinere delen verer-
ven. 

Sinds de invoering van Gemeenten in 1811 werd een deel 
van de vroegere dorpstaak door de Boermarke overgelaten 
aan de gemeente. Door de grootschalige scheiding van de 
gemeenschappelijke markegronden in de 19e eeuw nam de 
invloed van de Boermarken ook af. Niettemin bestaan er nog 
vele tientallen Boermarken die grond bezitten, de jacht ver-
huren of landbouwwerktuigen ter beschikking stellen aan de 
leden. 

In 2010 vierden we het 850 jaar bestaan van Haren. Volgens 
oude gegevens bestond  bestond  Noordlaren  al in 1160.  
De plaatselijke Boermarke moet dus ouder zijn. 

“Volle buren” waren“ Eigenerfde boeren”. 

WERKEN VOLGENS HET WILLEKEUR VAN DE MARKE 

(het Wilker in de volksmond) 

Door Janny Veldman 

In Noordlaren waren twee boerhoorns, één in het Zuid-
eind en één in het Noordeind. Hierop werd door de 
Volmachten van de Marke geblazen om de boeren op 
te roepen tot een samenkomst op de Brink om te ho-
ren wat er aan de orde was. Hier werd o.a. besloten op 
welke dag de oogst op de es zou beginnen en dat ging 

volgens de voorschriften van het Willekeur: 

Om 7 uur weerklonken de hoorns en ging men aan de ar-
beid. De hoorns gingen mee naar het land en om 12 uur 
werd er weer geblazen. Men ging naar huis om te eten en 
tegen 2 uur trok het werkvolk naar de Heirweg.
(Zuidlaarderweg).Aan de oostzijde van de weg bleef men 
trouw wachten tot er om 2 uur weer op de hoorns werd 
geblazen en men weer over de weg mocht gaan. Wie bru-
taal was en er eerder over ging werd bebreukt (beboet). 
De arbeid op de es werd hervat tot 4 uur wanneer de boer-
hoorns “Vesper” aankondigden, want tegen die tijd bracht 
ieder naar zijn werkvolk een blinkend geschuurde roodko-
peren ketel  koffie en een mand met brood altijd in uitge-
breide zin. ’t Vesper eten was tot half 5. Weer hoorngeluid 
en aan het werk tot 7 uur. Weer werd er op de hoorns ge-
blazen dat het “Holdert” was en het werk kon worden neer-
gelegd. De maaiers hadden na 7 uur nog het recht zolang 
verder te maaien totdat hun zeis opnieuw gescherpt moest 
worden en dat mocht niet. Men noemde dat: “Na Holdert  
nog een striktocht verder maaien”. Ook het inhalen van het 
koren werd bepaald door samenroeping op de Brink. 

In 1939 schreef de Noordlaarder Sebe van der Molen al-
lerlei oude akten over, meest van de Marke, en andere 
gegevens over het dorp. Het verhaal over het Willekeur 
wist hij van zijn moeder, die omstreeks 1834 was geboren. 
Zo schreef hij 5 schoolschriften vol voor vader Veldman, 
maar ook voor anderen in het dorp.  



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Mei 2014 

16 

GALERIJ APPELBERGEN 

Door: Ida van der Woude 

 
Van 3 mei tm 29 juni 2014 zullen in Galerie Appelbergen 
te Onnen schilderijen van Flip Gaasendam en Maja van 
Berkestijn worden getoond. Van Maja van Berkestijn 
zullen tevens bronzen beelden worden geëxposeerd.  
 
 De bekende beeldend kunstenaar Flip Gaasendam is opge-
leid aan Academie Minerva en heeft o.a.  de J. Egbertsprijs 
prijs gewonnen. Hij behoort tot de Noordelijke realisten en 
wordt ook wel dichter in verf genoemd. 
 
Maja van Berkestijn heeft haar opleiding gedaan aan de 
Klassieke Academie te Groningen. Maja is al jaren schil-
dersmodel bij Flip Gaasendam. 
 
Maja heeft onlangs een aantal beelden en schilderijen ge-
maakt voor een kunstproject van het Haydn Jeugd Strijkor-
kest. Dit orkest bestaat dit jaar 25 jaar. 
Tijdens de kunst- en tuin tiendaagse van 20 tm 29 juni is de 
Galerie alle dagen geopend van 10 tot 17 uur.  
Galerie Appelbergen, Zuidveld 31 te Onnen is geopend op 
zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur,  
06 55740700. www.galerieappelbergen.nl 

Dorpshuis de Hoeksteen in Noordlaren toont 

EXPOSITIE ‘WAD MOOI’ 

Door de expositie commissie 

In mei en juni toont dorpshuis de Hoeksteen een exposi-
tie die gebaseerd is op het meest noordelijke stukje Ne-
derland. Met ‘Wad Mooi’ haalt Noordlaren een exclusief 

en merkwaardig stukje Schiermonnikoog binnen. 

Schiermonnikoog is het kleinst bewoonde Friese Waddenei-
land, met ongeveer 950 bewoners. Het eiland heeft één 
dorp, Schiermonnikoog genaamd. Waar deze naam van-
daan komt? De eerste bewoners waren naar verluid de Cis-
terciënzer monniken van het klooster Claercamp uit Fries-
land. Deze in grijze (= Schiere) pijen gehulde monniken ves-
tigden zich in de Middeleeuwen op het eiland (= oog). 
Schiermonnikoog: het grijze monniken eiland. 

De kleuren van de eilander vlag zijn tweemaal het rood-wit-
blauw van de Nederlandse driekleur, met daartussen een 
groene strook, verwijzend naar de natuur van Schiermonnik-
oog. Het grootste gedeelte van het eiland is namelijk natuur-
gebied, volop duinen, strand, bossen, wad, kwelder en pol-
der. Schiermonnikoog is niet voor niks in 1989 uitgeroepen 
tot één van de twintig Nationale Parken van Nederland. De 
helft van alle planten en bloemen die in de Nederlandse flora 
staan vermeld, zijn op dit Waddeneiland te vinden. Ook is 
Schiermonnikoog bekend als vogeleiland: zelfs in het toeris-
tisch hoogseizoen huizen er nog altijd veel meer vogels dan 
mensen op het eiland. 

De eilanders zijn een speciaal volk en spreken in een aantal 
gevallen zelfs nog de eigen, eilander taal. Eén van de inte-
ressante eilandbewoners is Emmy Mulder. Zij woont in een 
prachtig oud-eilander huisje aan de Langestreek, zelfs inclu-
sief bedstee. Haar huisje is op zichzelf al een museum, wat 
zij heeft aangevuld met legio curiositeiten. Enkele hiervan 
heeft ‘oma Emmy’ uitgeleend aan de tijdelijke expositie te 
vinden in de vitrines.  

Aan de wand hangen waddenschilderijen van Alberdientje.  

Alberdientje is een geboren Stad Groningse en sinds 1974 
woonachtig in Roden . 

Na in 2000 gestopt te zijn met haar werk heeft ze  een oude 
wens in vervulling laten gaan en  zich geheel  toegelegd op 
het schilderen. Ze  heeft zich aangesloten bij de Teken- en 
Schildergroep Roden (TSR), waar ze allerlei technieken 

heeft uitgeprobeerd, maar als snel overging op acryl, waar 
ze haar passie helemaal in kwijt kan.   

De grote voorliefde voor de natuur, komt duidelijk in haar 
werk tot uiting. Zo kan ze eindeloos genieten van ’t Wad met 
zijn mooie wolkenvelden, die ze bij voorkeur  graag krachtig 
met paletmes neerzet op grote 3D doeken van 80 x 100 cm. 
Daarnaast  mag ze ook graag experimenteren op kleine 
MDF paneeltjes. Voor de structuur wordt acryl vermengt met 
zowel zand als met  een verdikkingspasta. Om de juiste sfe-
ren weer te geven, bewerkt ze haar creaties het liefst ge-
woon met de blote hand. 

 ‘Wad Mooi’ is op zondag 11 mei en 15 juni van 14:00 tot 
17:00 uur te bezichtigen. De expositie is ook op afspraak te 
bekijken in dorpshuis de Hoeksteen, Lageweg 45A in 
Noordlaren (telefoonnummer: 050-5716669). 
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Sponsorweekend kinderopvang 

DAVEREND SUCCES 

Door: Henk Ensing  

 

Het sponsorweekend voor de kinderopvang dat op 11 

en 12 april plaatsvond, heeft een fantastisch resultaat 

opgeleverd. De totale opbrengst van alle activiteiten is:  

 

3498,21 euro  

 

Een ongekend hoog bedrag dat door de gemeenschap van 

Noordlaren is opgebracht! 

 

De initiatief nemende ouders en het organiserend comité 

zijn dan ook danig onder de indruk, het is een resultaat dat 

de verwachtingen ver te boven gaat. Naast de hoogte van 

het bedrag is ook de brede ondersteuning en aanwezigheid 

van de dorpelingen tijdens het benefietweekend hartverwar-

mend. 

 

Inmiddels heeft de kinderopvang haar eerste maand erop 

zitten. De opvang heeft intrek genomen in het voormalige 

kleuterlokaal aan de achterzijde van de Rieshoek. Een fris-

se, zonnige ruimte waar de kinderen en de nieuwe leidsters 

het erg naar hun zin hebben.  

 

En dat is nog maar een eerste stap. Niet alleen vanuit het 

dorp, maar ook uit het omliggende gebied begint de animo 

concreet te worden om van de dienstverlening gebruik te 

maken. Daarnaast wordt gewerkt aan het organiseren van 

andere activiteiten zoals de kidsclub. 

 

De plannen waren er, nu hebben we ook de mogelijkheid 

om deze in de realiteit om te zetten. Namens de ouders en 

de kinderen daarom ook langs deze weg: Noordlaren be-

dankt! 

EEN NIEUW LEVEN VOOR DE SCHOOL (2) 

Door Inge Mook  

Door de terugloop van het aantal leerlingen in de laatste 

jaren en de vroegtijdige verplaatsing van de leerlingen 

van de onderbouw en dit jaar van de midden- en boven-

bouw, sluit OBS de Rieshoek per 1 augustus de deuren.  

Daarmee komt een einde aan een lange traditie, maar 

ontstaan er tegelijkertijd mogelijkheden  voornieuwe kan-

sen en initiatieven in het schoolgebouw.  

In de dorpskrant van april kon u al lezen over het onderzoek 

naar het draagvlak voor herbestemming. En dat draagvlak is 

er!  Uit 123 van de tot nu toe ingevulde enquêtes, blijkt dat 

91% van de respondenten voorstander is van herbestemming 

van het schoolgebouw en tegen sloop of verkoop aan een 

marktpartij. Wethouder Sieling reageerde in een vergadering 

met Dorpsbelangen positief en gaf aan het goed idee te vin-

den dat het dorp een plan ontwikkelt hoe dit bijzondere ge-

bouw een zinvolle en betaalbare invulling kan krijgen met 

meerwaarde voor Noordlaren. Hij benadrukte daarbij het be-

lang van een duurzame- lange termijn- oplossing. Daarom is 

er een denktank gestart waarvoor mensen zich spontaan 

hebben aangemeld. Deze denktank wil  met een plan voor 

een nieuwe invulling komen dat aansluit bij de wensen in het 

dorp en voldoet aan de uitgangspunten van het college 

 

De denktank kan -en moet ook- niet alles alleen doen; samen 

optrekken is een belangrijke succesfactor voor dit soort her-

ontwikkelingstrajecten van ‘onderaf’. Daarom worden er 

“hulpgroepen” gevormd waarvoor we nog op zoek zijn naar 

dorpsbewoners die zich sterk willen maken voor een van de 

drie volgende thema’s: de duurzaamheid van het gebouw, 

een invulling voor kinderen en de tijdelijke, experimentele 

invulling van de school totdat er een definitief plan is. Wilt u 

vanuit uw kennis en ervaring met een van deze onderwerpen 

meewerken binnen een hulpgroep? Neem dan contact op 

met: 

- Henk Ensing - Energieneutraal gebouw  

- Mark Drenth - Kidsclub, activiteiten voor kinderen naast de 

huidige aanbod kinderopvang  

- Janet Vonk - Tijdelijke, experimentele proeftuin 

- Inge Mook - Algemeen aanspreekpunt  
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EEN NIEUW LEVEN VOOR DE SCHOOL (3) 

(Rommelmarkt en brainstormsessies) 
Door Marijke Neef 

 

Nu uit de reacties vanuit de Gemeente en de enquêtes 

blijkt dat er groot draagvlak is voor een tweede leven van 

De Rieshoek, is het moment rijp voor een volgende fase 

in het ontwikkelingsproces: het verzamelen van zoveel 

mogelijk ideeën en inzichten voor een levensvatbare op-

lossing die het schoolgebouw voor Noordlaren behoudt. 

  

Op 24 mei van 10.00 tot 15.00 uur organiseert OBS De Ries-

hoek een rommelmarkt waar verschillende spullen uit de 

school worden verkocht. Wilt u een herinnering of leuke spul-

len voor uw kinderen kopen? Kom dan vooral langs!  

Naast de oude bestemming wordt er ook gedacht aan ideeën 

voor de nieuwe bestemming. Uw ideeën en de bereidheid om 

bij te dragen aan de realisatie van die ideeën, bepalen de 

kans van slagen en het succes van de nieuwe invulling van 

de school. Daarom organiseren wij drie brainstormsessies op 

24 mei 2014 in OBS de Rieshoek . 

 

Wat:  Rommelmarkt, Brainstorm en Knutselmiddag 

  

Voor wie:  Alle inwoners van Noordlaren, jong en oud 

 

Wanneer:  Zaterdag 24 mei 2014 

 

Tijd:   Sessie 1: 10.30 – 11.30 uur  

  Sessie 2: 12.00 – 13.00 uur 

  Sessie 3: 13.30 – 14.30 uur 

 

Waar:  OBS de Rieshoek, Zuidlaarderweg 63, Noordlaren 

 

Wilt u dat De Rieshoek succesvol her bestemd wordt? Hebt u 

al zelf al goede  ideeën? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar 

die van anderen? Kom dan op 24 mei 2014 naar De Ries-

hoek en laat uw mening horen! Onder het genot van een kop-

je koffie, thee of fris en wat lekkers kunt u met ons brainstor-

men over wat er met het gebouw moet gebeuren.  

Ook zullen tijdens de brainstorm de resultaten van de enquê-

te worden gepresenteerd. De brainstorm zal bestaan uit een 

drietal sessies. U kunt naar keuze om 10.30, 12.00 of 13.30 

aanschuiven bij één van deze sessies waarin u een aantal 

herbestemmingsmogelijkheden uitdiept met mededorpsgeno-

ten. Ook kinderen zijn welkom: zij zijn van harte uitgenodigd 

om hun idee samen met de kidsclub te komen knutselen of 

tekenen. Uiteraard is er een prijsje voor het mooist geknutsel-

de idee.  

 

We zien u graag op zaterdag 24 mei!  

Marjan Schuitema, Anne Bolster, Ynke Hartsema en Marijke 

Neef 

RIESHOEK 

Door Tia Ebbinge 

 

Ooit 106 jaar geleden is er een school gebouwd in ons 

pittoreske dorp Noordlaren. Ongetwijfeld zullen er door 

de jaren heen veel kinderen door de schooldeur naar 

binnen zijn gegaan.  

 

Kinderen op klompen, meisjes met strikjes in het haar, kin-

deren met hoepels op het plein, de jongens met een bal 

aan het spelen. Tot de schoolbel gaat en iedereen netjes in 

een rij naar binnen treedt. 

  

In de klas de platen, prenten, oude leesboekjes, inktpotjes, 

schrijfleitjes en allemaal netjes achter elkaar in een rijtje 

zitten. Meester voor de klas, armen over elkaar en leren 

lezen en schrijven met Aap-Noot-Mies. 

 

Als je je ogen sluit zie je het voor je.  

 

De school is ongetwijfeld met zijn tijd mee gegaan. Kin-

deren blijven kinderen en gaan naar school. De kleding en 

de kapsels veranderen, de boeken worden vervangen door 

laptops. De inktpotten verdwijnen  en er komen balpennen 

en nieuwe moderne tafels en stoelen.  

 

In 1909 is er een boom op het schoolplein gepland. Deze 

boom is uitgegroeid tot een prachtig exemplaar. Statig staat 

hij daar te wezen en trots kijkt hij uit over het plein. 

Vele kinderen heeft de boom zien komen en gaan.  

Als deze boom kon spreken zou hij heel wat te vertellen 

hebben.  

 

De laatste jaren gaan er helaas steeds minder kinderen 

naar deze mooie landelijk gelegen school.  

 

Zeg nu zelf welk kind heeft zoveel natuur om de school en 

zoveel speelgelegenheid en ook nog een geweldige skeeler

- ijsbaan achter in de tuin ? 

 

En dan zijn er in schooljaar 2013 en 2014 nog maar 25 kin-

deren die de school bezoeken. Dat is te weinig. Dan komt 

de mededeling dat voor de Rieshoek het doek gaat vallen. 

Voor veel mensen in ons dorp is dit ook wel even slikken. 

Menigeen heeft er vast goede tijden gehad . 

 

De kinderen die er nu nog op zitten krijgen zowat privé les !  

En dan gaat ook de kinderopvang nog sluiten. Dat kan toch 

zo maar niet. Gelukkig komen er voor allerkleinsten onder 

ons toch nog een nieuwe opvangmogelijkheid in de school. 

Hier is wel veel voor nodig. Er wordt een weekend lang een 

inzamelingsactie gehouden. En het hele weekend is er van 

alles te doen in en om de school. Onder anderen 24 uur 

lang dient er gefietst te worden op de skeelerbaan. Veel 

inwoners doen mee. Er wordt veel geld ingezameld, en al-

les wordt afgesloten met een leuke feestavond. Waar een 
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klein dorp maar weer groot in kan zijn. En wat een geweldige 

saamhorigheid.  

 

Helaas zijn wij niet het enige dorp waar de school de deur 

moet sluiten. Maar triest is het wel dat een school, toch een 

kern in het dorp, er straks niet meer is.  Jammer dat zoveel 

mooie dingen moeten wijken.  

 

Straks gaat de school deur voor de laatste keer open en krij-

gen de kinderen hun laatste les, daarna wordt alles opge-

ruimd en staan de lokalen leeg. De boom ziet voor de laatste 

keer kinderen die uitgezwaaid worden en naar het voortgezet 

onderwijs gaan. Weg zijn de kinderlachjes ,de voetstappen 

en de spelletjes van weleer op het plein.  

 

Vaak komt uit alles wel weer wat goeds. Deze markante plek 

zal het ook wel weer een bestemming krijgen in de toekomst.  

OH NEE, DE BOMMEN OP-

RUIMINGSDIENST….BIJ 

FABIAN EN DAGMAR 

Het leek een rustige dag voor licht werk in 

de tuin van Achter de Hoven 8 

Oeh Albert, PAS OP JONG. 

Volgens mij zit de ontsteking 

er nog in….Laten we eerst 

Noordlaren ontruimen ! 

Zo Fabian en Dagmar, volgens mij heb-

ben jullie iets uit te leggen ! 

Gelukkig voor alle omwonenden wer-

den de daders snel afgevoerd….de rust 

kon wederkeren in het zo vredelievende 

slaapdorp Noordlaren. 
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een nestkuiltje op de grond gevoerd. Dus oppassen als je 
dijken bewandelt of graspaadjes. Jongen van de steltlopers 
verlaten vrij gauw na uitkomen het nest en snappen rennend 
insecten uit het hoge gras. Goed dat er niet meer overal 
meteen gemaaid wordt, want zo krijgen weidevogels meer 
kans om groot te worden en dat is alleen mogelijk in gebie-
den waar gelet wordt op natuurwaarden, anders gezegd 
waar respect is voor medebewoners van deze planeet. Los-
se honden in deze contreien is niet prettig voor deze kwets-
bare vogels 

SNIP 

Een andere vogelsoort, leuk om op te letten in de nu zo 
sterk vernatte gebieden van de oeverlanden, dat is de Wa-
tersnip. Meeste kans om ‘m te treffen is  ’s morgens vroeg of 
’s avonds, maar ook bij een warm-vochtige atmosfeer over-
dag. Er zijn twee geluiden die kenmerkend zijn voor deze 
soort. Het ene klinkt als een “tik-tak-tik-tak” vanaf de grond 
of vanaf een paaltje, op enige afstand van de weg of het 
pad. Het gaat namelijk om een schuwe, want elders graag 
bejaagde soort: de Watersnip. Het tweede geluid is als een 
zacht blatend lammetje, voortgebracht door het spreiden 
van de buitenste twee staartveren (foto) als het steltlopertje 
tijdens de baltsvlucht een duikvluchtje uitvoert. Deze snip 
was bekend van het vroegere honderguldenbiljet, heeft een 
wanstaltig lange snavel en korte poten. Zeer goed geca-
moufleerd, stevig overlangs gestreept, met bruin, zwart en 
gelig, ook over de kop. Hij leeft in natte weiden en oeverlan-
den en ploetert eten zoekend door slikgebieden. Ook in de 
velden rond de Drentsche A! 

COMMON LINNET 

Een heel actuele soort om eens op te letten, daar waar dij-
ken met ruigte en wat bosjes zijn, of in duingebieden bijvoor-
beeld, dat is de Kneu, Nederlandse benaming voor de Com-
mon Linnet. Een bescheiden uitgevallen lid van de vinkenfa-
milie. Rossig-bruinig beestje, rood voorhoofd en borst. Zit 
vaak – als je de kans hebt ze te zien, want heel veel zijn er 
nooit - voor je op het pad en roept bij ‘t wegvliegen, bijna 
altijd in tweetallen trouwens, iets van “knut, knut-knut”. Zingt 
niet onverdienstelijk, maar geen top-2 denk ik. 

“Uit de lucht gegrepen” 

MEI IN DE WEI 

Door Wim Woudman 

Hoe is het gegaan? Met het vouwstoeltje, in de polder, 
bij de natte oeverlanden van het meer? Het viel niet mee. 
Plensbuien maakten zulke plannen de laatste tijd zin-
loos. Toch kon er tussen de buien door flink genoten 
worden van wat er zoal gebeurt in die natte wereld. Ge-
woon nog eens proberen, want het is hoogtij in bos en 

wei! 

GEOORDE FUTENEXPLOSIE 

Er komen via waarnemingenrubrieken soms aantallen door 
van soorten die hier enkele jaren geleden bij hoge uitzonde-
ring konden worden gezien. De belangrijkste is de Geoorde 
Fuut, die in onze contreien voorkomt zoals nergens anders 
in Nederland en waarschijnlijk in de naaste buurlanden ook 
niet. De Geoorde Fuut. Een vogel, die weinig diepgang nodig 
heeft. Duikt onder en op langs het laatste deel van de Osdijk, 
in de ondergelopen landerijen tussen de Meester Koolweg 
en het gemaal ten oosten van Onnen. Iemand telde er laatst 
140! Ongekend aantal! Prachtvogeltje, half zo groot als z’n 
grotere neef, de Fuut, die het diepere water bevolkt. Ieder-
een kent ‘m wel van het Zuidlaardermeer, maar hij schuwt de 
(Amsterdamse) grachten ook niet. De Geoorde Fuut heeft 
een donkere kop en hals en een kenmerkende oranjegele 
verenkrans achter het felrode oog.  

“KUIKENS” overal 

Leeuweriken, Grutto’s, Tureluurs, Kieviten, alles is zeer ac-
tief in en langs de weiden en de wateren, vooral nu er jongen 
rondsjouwen. Die van de Veldleeuwerik worden gewoon in 


