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“Een nieuwe tijd ligt voor ons klaar”  

Door Meester Jasper 

Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zo ver, de uitvoering 

van de musical van groep 7-8 van O.B.S. de Rieshoek Noordlaren. De 

musical die werd opgevoerd in “De Hoeksteen” was de musical “Start”. 

 Met de musical “Start” nam het publiek een kijkje in het Olympisch dorp. Niet 

alleen de sporters maar ook de bewoners hadden hard getraind en gingen er 

voor. Het is toch de happening van het jaar. Het is een hele drukte in het 

Olympische dorp, want de Spelen zullen al gauw geopend worden. Daarbij is 

het Olympisch vuur natuurlijk erg belangrijk. Zodra dit vuur (de fakkel) even 

onbeheerd achter blijft, wordt deze ook direct meegenomen door een 

“verzamelaar”. Zonder vuur geen Olympische Spelen! Gelukkig werken de 

inwoners en de sporters goed samen met Scotland Yard en wordt het vuur 

net op tijd voor de opening weer gevonden. De boeven worden afgevoerd en 

de Olympische Spelen gaan gelukkig alsnog van start. 

Het publiek ’s ochtends (inwoners van Noordlaren en groep 5-6) was zeer 

enthousiast over de musical. Het mooie decor, het goede acteerwerk en de 

zuivere zang vielen op! ’s Avonds hebben de leerlingen van groep 7-8 (voor 

eigen ouders en familievrienden) nog één keer de musical opgevoerd. Met 

een staande ovatie tot gevolg.  
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WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

NOTULEN JAARVERGADERING 

Door Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

 

09 april 2014 om 20u in dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren 

Aanwezig: Leden conform presentielijst, bestuur Vereniging Dorpsbelangen Noord-
laren. 

Afwezig met kennisgeving: Mw. N Wagenaar, vertegenwoordiging van de Dorps-
krant. 

Opening 

Dhr. M. Tuik opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten en laat 
weten blij te zijn met de grote opkomst, en meldt dat de koffie tijdens de jaarverga-
dering voor kosten van Dorpsbelangen is. 

  

Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2013 

Mw. W. Bronckhorst: Pag. 1. agendapunt ‘Opening’, hier staat: Martinus opent de 
vergadering… Elders in de notulen worden achternamen gebruikt. Graag deze aan-
passen.  

Onder dankzegging worden de notulen vastgesteld. 

Jaarverslag secretaris 

Mw. W. Bronckhorst:  

Pag. 1. ‘bezoek aan dorpshuizen’, hier staat geschreven ‘ons dorpshuis heeft teveel 
beperkingen’. Vraag is of dit besproken is met het bestuur van het dorpshuis. Er 
ontstaat een discussie over het dorpshuis, de toekomst. Tijdens de discussie blijkt 
dat Dorpsbelangen en het dorpshuis contact hebben over dit onderwerp. 

Pag. 1. ‘vragenlijst Gemeentelijke indeling’. Mw. geeft dorpsbelangen terug dat de-
ze: “…het goed en leuk hebben opgepakt; zich hebben uitgesloofd met dank”. 

Pag. 1. ‘inspreken tijdens raadsvergadering’ Mw. merkt op dat Dorpsbelangen met 
deze actie zich op een glijdende schaal is gaan begeven richting politiek bedrijven. 

Vanuit Dorpsbelangen laat mw. I. Hordijk weten dat Dorpsbelangen steeds is uitge-
gaan van de uitkomst van de enquête om de mening van het dorp bij de politiek 
onder de aandacht te brengen. Daarbij probeerde Dorpsbelangen zelf neutraal te 
blijven. Individuele voorkeuren zijn in deze periode tussen de bestuursleden niet 
uitgewisseld. De grens tussen politiek bedrijven en met de politiek in gesprek gaan 
is niet altijd scherp, maar Dorpsbelangen heeft geprobeerd puur spreekbuis te zijn. 

Dhr. W. van Hulst voegt daaraan toe dat de burgemeester bij de overhandiging van 
de enquêtes uit Noordlaren de indruk wekte dat er niets met de uitslag van op 
dorpsniveau zou worden gedaan. Dat maakte dat Dorpsbelangen zich geroepen 
voelde om de uitslag via inspreekrecht bij de gemeenteraad kenbaar te maken.  

Wethouder T. Sieling zegt de inbreng van Noordlaren als genuanceerd te hebben 
ervaren niet als een politiek statement. 

Dhr. J. Luis merkt op dat hij de inzet van dorpsbelangen rond de herindeling waar-
deert. Hij vraagt zich hardop af of deze inzet voor het behoud van school ook niet 
wenselijk was geweest. Dhr. J. Luis merkt op deze gemist te hebben. Dhr. W. van 
Hulst reageert en laat weten dat in de afgelopen jaren in elk contact met de ge-
meente dit onderwerp onder de aandacht gebracht is.  

Dhr. J. Luis laat weten ontevreden te zijn over het proces en de rol van de gemeen-
te hierin. Er ontstaat een discussie tussen dhr. J. Luis en dhr. T. Sieling over de rol 
van de gemeente bij de leegloop van de school. Welke stappen Dorpsbelangen had 
moeten zetten, is niet naar voren gekomen. Op dit moment zijn er volgens mw. I. 
Hordijk te weinig kinderen in de omgeving om een volledige school mee te vullen, 

mailto:janetfonk@hotmail.nl
mailto:rinne.boelkens@ziggo.nl)te
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ook als alle ouders voor de Rieshoek zouden kiezen. 

Mw. W. Bronckhorst: Er is een projectgroep gestart door 
mw. I. Mook over herbestemming van het schoolgebouw. Is 
er contact geweest met Dorpsbelangen? 

Dorpsbelangen heeft een vertegenwoordiger in de project-
groep (mw. J. Fonk).  

Mw. W. Bronckhorst vraagt of er door de projectgroep ook 
gekeken wordt naar wat er al is? Vanuit de projectgroep 
wordt opgemerkt dat er verschillende momenten zijn waar-
op inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken en 
te praten. De projectgroep bundelt juist alle ideeën die al 
binnen het dorp leven. Nu kunnen de ideeën omgezet wor-
den naar een gezamenlijk plan. 

Mw. W. Bronckhorst vraag wat er nu met Villa Kakelbont 
gaat gebeuren.  

Villa Kakelbont stopt doordat de locatie te kleinschalig is. 
De ouders uit Noordlaren hebben nu zelf een kinderdagver-
blijf opgestart met financiele steun van st. Baasis en de 
gemeente. Ze organiseren nu een sponsorfeest om de in-
vesteringskosten te dekken. 

Dhr. J.G. Veldman zegt vanavond de mensen te missen 
die het sponsorfeest organiseren en het reddingsplan heb-
ben opgezet. Mw. I. Hordijk zegt dat deze mensen nu juist 
erg druk bezig zijn met de organisatie van het sponsor-
feest. Het is een mega-actie geweest om de opvang binnen 
een maand op te starten met vrijwilligers, dus het is logisch 
dat zij vanavond voor een andere activiteit kiezen. 

Dhr. T. Sieling zegt dat het basisbeleid van de gemeente is 
om leegstaande gebouwen te verkopen. Omdat de ge-
meente tegelijkertijd projecten vanuit het initiatief van inwo-
ners graag wil ondersteunen, is er voor de Rieshoek een 
uitzondering gemaakt en hebben de inwoners via de pro-
jectgroep tot september 2014 de tijd gekregen om een plan 
te maken. Als het plan duurzaam blijkt, kan de gemeente 
het gebouw aanhouden en ter beschikking stellen. De fi-
nanciële hulp voor de kinderopvang is om de tijd tot het 
definitieve plan te overbruggen, zodat de kinderen niet bui-
ten het dorp naar een ander dagverblijf gaan. 

Onder dankzegging wordt het jaarverslag vastgesteld. 

Jaarverslag penningmeester 

Dhr. R. Boelkens legt uit dat 2013 een stabiel jaar is geweest 
voor het kasboek van Dorpsbelangen; de inkomsten zijn gelijk 
gebleven, het dorpsfeest heeft voor extra uitgaven gezorgd; er 
is in 2013 iets ingeleverd op kapitaal. 

Conclusie is dat het een gezonde vereniging is. 

Bestuursverkiezing 

Dhr. M. Tuik geeft aan nog wel een jaar door te willen gaan als 
voorzitter van Dorpsbelangen. Dhr. J.G. Veldman merkt op dat 
als het moeilijk is een voorzitter te werven er ook gekozen kan 
worden een bestuurslid te werven waarna een ervaren be-
stuurslid doorschuift naar de functie van voorzitter. 

Mw. W. Bronckhorst merkt op dat het ook goed kan zijn eens 
van voorzitter te wisselen. Dhr. Tuik geeft aan dat hij nu onge-
veer 15 jaar bestuurslid is en het met de gemeentelijke herinde-
ling in het vooruitzicht interessant vindt bij Dorpsbelangen te 
blijven. Afgesproken is dat dhr. M. Tuik komend jaar voorzitter 
van Dorpsbelangen blijft en dat er intern gekeken wordt of ie-
mand anders dit volgend jaar over kan nemen. 

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

Algemene conclusie van de kascommissie: Ziet er goed uit! De 
kascommissie adviseert decharge te verlenen aan de penning-
meester. 

Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Dhr. H. Tiesinga biedt zich aan voor de kascommissie 2014. 
dhr. Boelkens zal met mw. L. Moes en mw. W. Bazuin in ge-
sprek gaan over wie van de twee in de kascommissie 2014 
zitting zal nemen. 

Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en com-
missies uit Noordlaren  
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IJsvereniging 

Dhr. J.G. Veldman: 

2013 is een zachte (of eigenlijk: geen) winter geweest. In 
de afgelopen jaren is er op zeer prettige wijze samenge-
werkt met de school. Helaas is stopt dit straks. De IJsver-
eniging wil de school graag op een nette wijze bedanken 
voor deze samenwerking, daarom is er een uitje in mei 
georganiseerd voor leerlingen en onderwijzend personeel: 
met de FC Groningen bus naar het stadion te Groningen. 

Er volgt een applaus uit de zaal voor dit leuke initiatief van 
de IJsvereniging. 

Toneel vereniging “De Deurzetters” 

Dhr. J. Luis: In 2013 zijn er 2 uitvoeringen gegeven. Er was 
veel bezoek en er kwamen veel complimenten. Het was 
een goed toneeljaar. 

Culturele commissie Noordlaren  

Dhr. J. Luis: Ook in 2013 zijn er verschillende koffieconcer-
ten georganiseerd en was er een zondagmiddag concert. 
Het bezoekersaantal is erg wisselend. Er is een goede ma-
nier van adverteren op de website van Noordlaren ontwik-
keld. Complimenten voor dhr. W. Klok! Dhr. J. Luis doet 
een oproep aan alle Noordlaarders te komen luisteren, 
aangezien opvalt dat veel bezoekers van buiten het dorp 
komen. 

Stichting Festiviteiten Noordlaren 

Mw. A. Duinker stelt zich voor als de nieuwe voorzitter van 
Stichting Festiviteiten Noordlaren. Mw. A. Duinker volgt 
daarmee mw. S. Jobing op. Mw. S. Jobing is nog tijdelijk, 
ter ondersteuning, betrokken bij de Stichting Festiviteiten. 
Er zijn 3 bestuursleden gestopt en 3 nieuwe aangesteld. 
Het bestuur bestaat nu uit: Mw. T. Lageveen (secretaris), 
mw. J. Siebering (penningmeester), dhr. P. Sants, dhr. J. 
Niezing, dhr. H. Eitens en dhr. B. Harms.  

Stichting Festiviteiten Noordlaren kijkt terug op een zeer 
geslaagd dorpsfeest 2013. 

Activiteiten van 2013 zijn: paasvuur, oliebollen-, kerstbo-
men-, bloemen-actie en het dorpsfeest. 

Voor 2014 staan dezelfde activiteiten op de planning, be-
halve het dorpsfeest. 

Kascommissie Stichting Festiviteiten Noordlaren 

Mw. N. Wagenaar en Dhr. M. Tuik als kascommissie 2013: 
Meest opvallende is dat DOVO (de opgeheven handbalver-
eniging) een donatie heeft gedaan aan de stichting.  

Het kasboek ziet er goed uit. De kascommissie adviseert 
decharge te verlenen aan de penningmeester. 

Kascommissie 2014: Mw. N. Wagenaar en mw. W. Bronck-
horst. 

SBS 

Dhr. D. Toxopeus: De mast (Vodafone) zorgt nog steeds 
voor vaste inkomsten. 

Financieel functioneert SBS stabiel De reclameborden lo-
pen nog goed. 

De samenwerking met de school was altijd erg goed. Wat er 
met de school gaat gebeuren, en het gevolg daarvan voor 
SBS, is niet duidelijk. Er is een duidelijke kadastrale schei-
ding tussen SBS en de school. 

Het gebouwtje van de SBS wordt ongeveer 10x per jaar ver-
huurd. Er volgt een discussie of er concurrentie is tussen het 
SBS-gebouw, het  dorpshuis en het café. 

Een kritisch punt is het onderhoud van de baan. Voor ijs 
geeft de huidige situatie geen problemen, maar voor het 
skeeleren wel. Asfalt onderhoud is erg duur.  

J.G.Veldman: er wordt onderzocht of het mogelijk is om een 
nieuwe slijtlaag aan te brengen op de baan en of dit financi-
eel haalbaar is.  

Markegenoten te Noordlaren. 

Dhr. J.G. Veldman: voor 2014 staat het uitbaggeren van het 
vaartje op de agenda. Ook de bomen worden gezaagd. Mar-
kegenoten is in gesprek met het Groninger Landschap over 
het snoeien. Het doel daarbij is om de opening vanuit het 
Zuidlaardermeer beter zichtbaar te maken. 

Dorpshuis de Hoeksteen 

Dhr. H. Tiesinga: Voor de Hoeksteen is 2013 financieel ge-
zien geen goed jaar geweest. Er is op de financiën ingele-
verd. Er is nog voldoende in kas, dus er zijn geen problemen 
ontstaan.  

In 2013 is er een AED aangeschaft door sponsering van de 
Rabobank, kerk en het dorpshuis zelf. De gemeente Haren 
heeft toegezegd het onderhoud de eerste 5 jaar van de EAD 
op zich te nemen. 

Via de dorpskrant is gevraagd wie opgeleid is om met de 
EAD om te gaan en wie er mee wil doen aan de scholing. Er 
moet nog gekeken worden hoe en waar de EAD moet ko-
men te hangen. 

Het dorpshuis heeft hinder gehad van storing in de verwar-
ming en afzuiging. Dit lijkt nu opgelost. 

De Jeugdclub zoekt nieuwe leiding. Doel is om 1x per 
maand een jeugdavond aan te bieden. 

Redactie Dorpskrant 

De redactie is door omstandigheden niet aanwezig maar 
heeft laten weten dat het het afgelopen jaar gelukt is om 
naast de reguliere dorpskrant ook nog een extra editie uit te 
geven. Dit in verband met de herverdeling en de verkiezing.  

De dorpskrant wordt gemaakt met het programma Publisher. 
Momenteel is er 1 redactielid bekend met dit programma. Dit 
is erg kwetsbaar. Er wordt dan ook dringend gezocht naar 
een nieuw redactielid, die bekend is met Publisher of zich 
hierin wil verdiepen. Dhr. W. Klok heeft 1x bijgesprongen om 
de krant toch uit te laten komen, met dank van de redactie! 

Dhr. H. Groenendijk zal het komend jaar hand en spandien-
sten gaan verrichten bij de redactie.  

Aanwezigen vragen om op één pagina standaard te vermel-
den via welke personen een vereniging of stichting in Noord-
laren te bereiken is. Dorpsbelangen zegt toe dit te communi-
ceren naar de redactie.  
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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 ! 

Dorpshuis de Hoeksteen 
Lageweg 45 A 
9479PA Noordlaren, 
telefoon 06-1185604  
Beheerster: Andrea Horneman 
Voorzitter: Henk Tiesinga 
Secretariaat: Inge Mook, 
Lageweg 65, 9479PB Noordlaren 

Vrouwen van Nu 

Mw. W. Bronkhorst: 2013 is een goed jaar geweest met 
verschillende activiteiten. 

Er zijn onder andere nieuwe gymgroepen gestart op de 
woensdagmorgen. 

Rondvraag. 

Dhr. A.J. Veldman: Er ligt nog blad in de berm van de 
Zuidlaarderweg. Wordt dit nog opgehaald?  

Dhr. T. Sieling zegt dat hij had verwacht dat dit al opge-
haald zou zijn. Hij zal navraag doen. 

Dhr. A.J. Veldman: De haaientanden bij de Blankehoeve 
missen. 

Mw. L. Henstra: Er was toegezegd dat er een groene wal 
zou komen om de aanblik van de uitbreiding van “de Bloe-
mert” uit het landschapsbeeld te halen. Er was sprake van 
een heg van 4 meter. Dit is nog niet gerealiseerd. 

Dhr. T. Sieling bedankt het bestuur van Dorpsbelangen 
voor de prettige samenwerking. 

Dhr. H. Groenendijk vertelt op verzoek in het kort wat de 
voortgang is van het project ‘in het karrespoor’. 

Mw. I. Hordijk vraagt aan dhr. T. Sieling wat de stand van 
zaken is met betrekking tot de bermverharding van de La-
geweg. In 2013 heeft Dorpsbelangen dit verzoek inge-
diend, omdat de nieuwe buslijn zorgt voor een gevaarlijke 

situatie met diepe kuilen naast de weg. Er zou een terugkoppe-
ling komen, maar Dorpsbelangen heeft niets gehoord. Dhr. T. 
Sieling zegt dit niet door te hebben gekregen en zal dit uit gaan 
zoeken. 

Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering 
om 21.30 uur. 

PAUZE 

Over bijen als bestuivers (het voortbestaan van soorten) 

Na de pauze vertelt dhr. L. Hamming als imker van Noordlaren 
over de bijen als bestuivers. Dhr. M Tuik bedankt Dhr. L. Ham-
ming voor deze boeiende en leerzame presentatie over bijen. 

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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GESLAAGDE OPENDAG BIJ KINDEROPVANG 

OKI IN NOORDLAREN. 

Door Alie Smith 

Het was gezellig druk op de open dag bij KDV Oki. 

Kinderopvang Oki is een nieuw kleinschalig en lan-

delijke gelegen kinderdagverblijf aan de Zuidlaarder-

weg 63 . In april opende Oki de deuren van het kin-

derdagverblijf en afgelopen zaterdag kon iedereen 

binnen komen kijken. 

 Ouders en kinderen zijn blij met Oki. Er werken deskun-

dige en  lieve leidsters in een gezellige en huiselijke 

sfeer. Persoonlijk contact met ouders vinden zij erg be-

langrijk. Er wordt meegedacht met de ouders. Als je een 

keer een dag wilt ruilen vanwege het werk of je hebt een 

andere vraag , dan wordt er direct naar een oplossing 

gezocht.                                                                                                                                    

Tijdens de open dag vermaakten de kleintjes zich op het 

speelplein samen met het clowntje en er werd veel ge-

bruikt gemaakt van het luchtkussen. Er zijn al een paar 

nieuwe inschrijvingen binnen, daar het kinderdagverblijf 

erg blij mee. Er is nog plek voor een paar kinderen. U 

kunt altijd contact opnemen met Oki, als u eens wilt ko-

men kijken. 

Natuurbeleving en kleinschaligheid zijn belangrijk voor 

Oki . De groepen blijven klein en overzichtelijk. Er is 

daardoor veel tijd en aandacht voor het individuele kind. 

Buiten zijn en erop uitgaan zijn de extra´s bij Oki, die zij 

de kinderen aanbieden. Als u wilt kunt u altijd langko-

men voor een kennismaking met Kinderopvang Oki. 

www.kinderopvangoki.nl  

Kinderopvang Oki 

Kinderdagverblijf Oki is opzoek naar vrijwilligers, die 

het leuk vinden één of meerdere momenten in de 

week de leidster te komen ondersteunen in de bege-

leiding met de kinderen. In overleg kunnen de tijden 

en dagen worden afgesproken. 

Wij zijn open van 7.00 tot 18.00 en vanaf augustus gaan 

wij 5 dagen per week open. Een vrijwilligster kan samen 

met de leidster en kinderen op pad gaan om koeien te 

bekijken, het bos in voor een wandeling of een uitje naar het 

hunebed maken. Knutselen, plakken en alles wat die leef-

tijdsgroep leuk vindt, kan plaats vinden op het Kinderdagver-

blijf. Daarnaast willen wij ons graag onderscheiden van an-

dere kinderdagverblijven. Kleine projecten kunnen opgepakt 

worden denk aan het verzorgen van toekomstige kippen, 

aanleg moestuintje, etc. Eigen ideeën en initiatieven zijn 

meer dan welkom. 

Natuurbeleving is erg belangrijk bij Oki en in de opvoeding 

van kleine kinderen. Er zijn vele leuke uitstapjes en bezighe-

den te bedenken rondom het kinderdagverblijf. Met steun 

van deze vrijwilliger(s) kunnen de kinderen steeds weer an-

dere dingen gaan ondernemen. Tevens willen wij gaan wer-

ken vanuit het vier ogen principe en daarin is het van belang 

dat er altijd twee mensen op de groep zijn.  

Het werkt van beide kanten, Kinderopvang Oki biedt een 

leuke en gezellige bezigheid voor degenen, die graag om-

gaan met kleine kinderen. En de kinderen en leidsters zijn 

blij met deze aanvulling en initiatieven op de groep. 

Heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met;                                                                                           

Alie Smith tel. 06-17375097 of Lisette Kuiper tel.06-

48773091. 

Voor info over Kinderopvang Oki:  www.kinderopvangoki.nl  

PEUTERGYM EN MEER 

Door Maartje Peters 

 

Welke kinderen van twee, drie, vier of vijf jaar oud vin-
den het leuk om samen met dorpsgenootjes te gym-
men onder begeleiding van een professionele gym-

nastiek-juf?  

En welke kinderen van vijf jaar of ouder hebben interesse 
in bijvoorbeeld jongens-gym, dansles of bewegen op mu-
ziek?  

Op verzoek van ouders uit ons dorp starten Wilma en 
Yvette Sterken van RSG Zuidlaren met gymnastieklessen 
in de Rieshoek. Om te beginnen met peuter-gym, om de 
week op de woensdagmiddag. De eerste peuter-gymles is 
op woensdag 20 augustus rond 15 uur.  

Als er genoeg interesse is, willen Wilma en Yvette Sterken 
meerdere groepjes starten voor verschillende doelgroe-
pen. Laat dus gerust aan deze dames weten wat de wen-
sen zijn, via wilmasterken@hotmail.com. Aanmelden voor 
de peuter-gymnastiek kan via hetzelfde mailadres. 

http://www.kinderopvangoki.nl
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Enkele opmerkingen van de leerlingen / acteurs over de  

musical “Start”: 

       

Guido Nannen (groep 8):  

“Ik denk dat het een hele leuke laatste musical is. Het is leuk 

en grappig. Het zijn leuke liedjes, we dansen bij een paar. 

Het was een geslaagde musical.” 

Annabella Ebbinge (groep 7):  

“Het gaat heel leuk, het decor is ook super mooi! Ik vind dat 

alles super gaat. Ik vond het heel leuk. Ik vind dat iedereen 

goed zijn best heeft gedaan. Ik vind alles gewoon heel leuk.” 

Niels Hamming (groep 7):  

“Ik vond het heel leuk. Ook om de musical te spelen. We 

hadden ook wel grapjes, iedereen vond het volgens mij wel 

leuk. En het was extra bijzonder omdat het de laatste musi-

cal is. Volgens mij was het goed geslaagd”. 

Annet Veldman (groep 8):  

“Een musical doen is altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om 

tehoren welke rol ik krijg. Een musical vind ik nooit span-

nend, het is juist leuk. Achter de schermen is het altijd gezel-

lig!” 

Vervolg van pagina 1 Sigrid Bossewinkel (groep 7):  

 “De musical Start is een leuke musical. Het is een grappige 

musical. De liedjes zijn leuk, alleen wel moeilijk, want ze 

zijn lang en sommige stukken tekst lijken erg op elkaar. 

Maar het is een hele leuke musical!”  

“Start” is de laatste musical die O.B.S. de  

Rieshoek heeft opgevoerd, een musical die wat  

mij betreft (en gezien de reacties van het publiek  

en de leerlingen) zeker afscheidswaardig was. 

 

 

Goed gedaan groep 7-8, ik ben trots op jullie! 

Met vriendelijke groet, 

Meester Jasper Groeneveld  

Leerkracht groep 7-8  

O.B.S. de Rieshoek – Noordlaren  
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KIKKOMAN BLIJFT WATERPROJECT 

 WOLFSBARGE STEUNEN 

Door Het Groninger Landschap   

Kikkoman blijft de komende jaren Het Groninger Land-
schap steunen, en dan specifiek het gebied Leinwijk aan 
de oostoever van het Zuidlaardermeer. In dit gebied wat 
als een soort oliefilter werkt, wordt een deel van het 
Zuidlaardermeerwater gepompt wat dankzij de zuiveren-
de werking van moeras- en waterplanten het gebied 
schoner verlaat. Het Japanse bedrijf Kikkoman, geves-
tigd in Hoogezand-Sappemeer, heeft schoon, helder wa-
ter nodig voor de bereiding van natuurlijk gebrouwen 
sojasaus. Het project ‘Water over Wolfsbarge’ sluit dan 
ook bijzonder goed aan bij de bedrijfsfilosofie van Kik-

koman. 

De komende jaren wordt in het gebied met de bijdrage van 
Kikkoman groot onderhoud uitgevoerd aan de uitkijktoren en 
de molen Kikkoman. Tevens worden wat kleinere zaken 
aangepakt als het fietspad, hekwerken en de aanlegsteiger. 

Afgelopen dinsdag werd de directie van Kikkoman rondge-
leid door het gebied waar ook de Kikkoman molen aanwezig 
is, vernoemd naar de hoofdsponsor van dit project. De 
‘windmotor’ is een Hercules Metallicus, een originele Ameri-
kaanse windmolen. Deze gerestaureerde molen verzorgt de 
invoer van water uit de Leinewijk. De molen wordt niet be-
diend, maar reageert op weer en wind. 

CURSUS LUISTEREN NAAR KLASSIEKE MUZIEK. 

Door:  Dirk Herman de Jong 

Voor veel mensen geldt: klassieke muziek wordt nóg 
boeiender of je krijgt er meer greep op als je meer weet 
over die muziek en de achtergronden. Dirk Herman de 
Jong geeft muziekcursussen in Noordlaren. Daar luis-
tert u naar de allermooiste klassieke muziek, waarbij u 
uitleg krijgt over stijlen en vormen in de muziek en over 
instrumenten. De meeste muziekstukken worden met 
geluid én beeld afgespeeld. Daarbij komt achtergrondin-
formatie over de componisten en soms over de uitvoe-
rende dirigent of solist. Zo krijgt u ook meteen een beter 

beeld van de mens achter de muziek. 

De cursussen vinden in een huiselijke sfeer plaats. De mu-
ziek wordt afgespeeld op top-apparatuur. 

In het komend najaar wordt de nieuwe cursus 6 gegeven, 
vanwege de verwachte belangstelling parallel voor twee 
groepen: vanaf 23 september zes dinsdagavonden: groep 1; 
vanaf 24 september zes woensdagavonden: groep 2. 

Inhoud van cursus 6: kijk op www.magismusicus.nl Iedereen 
kan aan deze cursus deelnemen. De cursus bouwt niet voort 
op eerdere cursussen. Voorkennis is niet nodig. 

Cursusgeld: € 75,- per persoon. Deelnemende stellen 
(partners die beiden meedoen) krijgen 10 % korting.  

Opgave/meer informatie: dirkherman@gmail.com  of  in-
fo@magismusicus.nl   of   050 4061128 

KUNST EN TUINENROUTE MIDLAREN 

Door Anneke Grootoonk 

Bij deze willen we de inwoners van Noordlaren graag 
uitnodigen om een (kunst)KEikje te komen nemen bij de 

buren! 

Op Zaterdag 23 en zondag 24 augustus van 13 tot 17 uur 
organiseren we voor de derde keer een kunst en tuinenroute 
in Midlaren. Dit keer start de route aan de Tolhuisweg en 
loopt richting 50 Bunder/Noordlaarderbos. De adressen zijn 
te herkennen aan groene banners en bij de deelnemers ligt 
een routebeschrijving voor u klaar.  

Er is een variatie aan schilderijen, beelden, keramiek, film-
kunst en objecten.  

Veel dorpsbewoners doen mee met kunst of tuin waardoor 
het een leuke, afwisselende interessante route gaat worden. 

Iedereen is van harte welkom om een Keikje te komen ne-
men! 

Namens de Werkgroep Keik!Midlaren, 

Rik Timmer, Gea Koopman en Anneke Grootoonk 

GRONINGER DORPEN 

Door Gilian Wijnalda 

Wellicht kent u onze organisatie van persberichten die 
wij u af en toe mailen of van persoonlijke contacten. In 
het kort zet Groninger Dorpen zich in voor de leefbaar-
heid van het platteland, in het bijzonder door het onder-
steunen van haar ca. 250 leden dorpsbelangenorganisa-
ties en besturen van dorpshuizen, buurt- en wijkcentra 

en MFC’s. 

We willen u graag attent maken op de verschillende manie-
ren waarop onze informatie te volgen is. Interessant voor u 
zelf, of misschien ook aanleiding voor een bericht via uw me-
dium? 

Vier keer per jaar geven wij een editie van ons ‘Nijsblad veur 
t Grunneger pladdelaand’ uit. Hierin delen wij achtergronden 
van ontwikkelingen, goede voorbeelden, aandachtspunten 
en praktische tips. Leden en een selectie van relaties, waar-
onder gemeenten, Gedeputeerde Staten en Provinciale Sta-
tenleden, ontvangen dit gedrukte Nijsblad kosteloos. 

Als u deze uitgave ook doorlopend (en gratis) per post wilt 
(blijven) ontvangen, wilt u dat dan bij ons aangeven? De digi-
tale versie van dit gedrukte Nijsblad verschijnt kort na ver-
zending op onze website.  

http://www.magismusicus.nl
mailto:dirkherman@gmail.com
mailto:info@magismusicus.nl
mailto:info@magismusicus.nl
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Ook geven wij een digitale nieuwsbrief uit. Met ons digitoal 
Nijsblad kunnen we actueler nieuws brengen. Bovendien 
kunnen we gemakkelijker verwijzen naar andere websites 
voor bijvoorbeeld meer achtergrondinformatie of rapporten. 
De verschijningsfrequentie is ca. 6 keer per jaar, en naar 
noodzaak. Iedereen kan zich kosteloos hiervoor aanmelden 
via onze website.  

- En volg ons op twitter: @groningerdorpen 

- Onze algemene folder kunt u downloaden via De ver-
eniging. 

Tot slot zijn wij blij met onze website: 
www.groningerdorpen.nl. Hier kunt u informatie vinden 
waar o.a. onze leden, overheden en maatschappelijke orga-
nisaties hun voordeel mee kunnen doen. 

DE ZORG IN HAREN VERANDERT 

Door de Gemeente Haren 

Inwoners van de gemeente Haren kunnen vanaf 1 janua-
ri 2015 terecht bij de gemeente voor ondersteuning op 
het gebied van werk & inkomen, zorg & welzijn en op-
voeding. Dit wordt nu nog door het Rijk geregeld, maar 
vanaf 1 januari 2015 moeten de gemeenten dit regelen, 
met minder geld. De gemeente Haren wil dit bereiken 
door anders samen te werken en goede afspraken te 

maken met zorgverleners en zorgverzekeraars. 

Over welke ondersteuning gaat het? 

Het gaat om ondersteuning in uw dagelijkse leven. Waarin u 
bijvoorbeeld werkt, kinderen opvoedt, naar school gaat, voor 
familie zorgt, ouder wordt, zelfstandig woont. En soms hebt 
u hulp nodig. Omdat u bijvoorbeeld uw werk kwijtraakt, 
schulden maakt, ziek wordt, moeite heeft met opvoeden, 
eenzaam bent of in aanraking komt met Justitie. Deze hulp 
komt nu grotendeels van het Rijk. Maar dat gaat verande-
ren. 

 

 

Waarom gaat dat veranderen? 

De hulp is nu te versnipperd georganiseerd. Voor elk pro-
bleem is er een andere hulpverlener of instantie en er wordt 
te weinig gekeken naar wat mensen zelf kunnen. Daarnaast 
stijgen de kosten van de hulp enorm. Als dat op deze manier 
blijft doorgaan, kunnen we straks de zorgkosten niet meer 
betalen. Het moet daarom anders en vanaf 1 januari 2015 
komen de taken op het gebied van ondersteuning in uw da-
gelijkse leven naar de gemeente. 

Wat verandert er? 

De veranderingen worden via nieuwe wetten geregeld, maar 
deze wetten zijn nog niet klaar. Wat er voor u precies gaat 
veranderen is op dit moment dan ook nog niet bekend. Wat 

wel bekend is, is dat de gemeente Haren minder geld krijgt 
voor de nieuwe taken. Daarom moeten we slim samenwer-
ken met zorgverleners en –verzekeraars. Maar de gemeen-
te doet ook een groter beroep op u. Of het nu gaat om de 
eigen gezondheid, de opvoeding van de kinderen: u bent in 
eerste instantie zelf verantwoordelijk. U lost zelf uw proble-
men op, al dan niet met behulp van uw familie, vrienden, 
buren en kennissen. Wanneer u zelf of binnen uw sociale 
omgeving er niet uitkomt, kan het wijkteam van de gemeen-
te ondersteuning bieden. Deze ondersteuning is dicht bij uw 
huis, gaat uit van wat er nodig is (uw vraag) en sluit aan op 
uw eigen mogelijkheden en netwerk. Hebt u in de toekomt 
ondersteuning nodig, dan kunt u met het wijkteam contact 
opnemen. Het wijkteam is bereikbaar via het Lokaal Loket 
aan de Kerklaan 5 in Haren, van maandag tot en met vrij-
dag tussen 10 en 12 uur. Bellen kan ook: 050 – 534 24 10 
of e-mail lokaalloket@torion.nl.  

Hoe nu verder? 

Niet alleen de gemeente krijgt dus te maken met de veran-
deringen; van u wordt ook een bijdrage verwacht. Wat er 
voor u verandert als u al hulp krijgt, welke bijdrage van u 
verwacht wordt en waar u terecht kunt leest u op de specia-
le website over dit onderwerp: www.zorginharen.nl . Hou 
voor het laatste nieuws deze website in de gaten. Ook wordt 
er regelmatig op de gemeentepagina van het Harener 
Weekblad informatie gepubliceerd. 

SFN organiseert 

Een activiteit voor jong en oud 

Klootschieten! 
Met barbecue 

Op 30 augustus 

Dus noteer de datum vast in je agenda 
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NATUURVRIENDENHUIS NOORDLAREN 80 

JAAR JONG!  

 

Natuurvriendenhuis De Hondsrug bestaat dit jaar 80 

jaar! Het huis biedt een plek voor recreëren, overnach-

ten of vergaderen en staat open voor alle groepen in 

de samenleving. In dit jubileumjaar richten onze activi-

teiten zich op het versterken van de band met de be-

woners van de omliggende gemeenten.  

 

Na ‘zingen in het paviljoen’ op 17 mei, een culturele start, 

volgt in juli onze tweede jubileumdag, dit keer in het teken 

van de historie van het Noordlaarderbos! 

 

Deze dag zal plaatsvinden op:  zondag 6 juli 2014  

Het thema van de dag is: “Het Eeuwenoude Pad”,  de ge-

heimen van het Noordlaarderbos 

 

Vanuit het Natuurvriendenhuis De Hondsrug te Noordlaren 

wordt op inspirerende wijze inkijk gegeven in het aan het 

oude zandpad gelegen Noordlaarderbos.  Aan de hand 

van historisch materiaal en uitgebreide bodemkundige 

onderzoeken is een beeld gevormd over het ontstaan van 

het gebied  en het gebruik ervan. De aanzet tot dit onder-

zoek is gegeven door Stichting Natuurmonumenten en 

provinciaal archeoloog Henny Groenendijk. De onder-

zoeken worden uitgevoerd door een vrijwilligersgroep 

o.l.v. Ingrid Schenk. 

 

Het Noordlaarderbos en omgeving  zullen vanuit historisch 

perspectief worden belicht. Na een inleiding volgt een ex-

cursie door het bos onder leiding van een gids. Aan de 

orde komen onderwerpen als de verschillende bodemla-

gen en de periode waarin deze zijn ontstaan. 

Ook de vondsten van oude karrensporen, het ontstaan 

van de wallen in het landschap,  het gebruik van het ge-

bied door de eeuwen heen, waaronder een deel van een 

tankgracht  uit de tweede wereldoorlog, worden tijdens de 

excursie zichtbaar.  

Na afloop van de ronde door het bos is er voor belangstel-

lenden de mogelijkheid bij een  grondboring aanwezig te 

zijn op het terrein van het Natuurvriendenhuis. Voor kin-

deren zullen op het terrein leuke speelvoorzieningen wor-

den gemaakt.  

 

Heeft u belangstelling dan nodigen wij u graag uit op zon-

dag 6 juli 2014 op de Duinweg 6 te Noordlaren. Wij zullen 

u ontvangen met koffie, thee of een frisdrankje. Deelname 

aan de excursie is gratis. U wordt om 13.30 uur verwacht 

bij het Natuurvriendenhuis de Hondsrug. De excursie be-

gint om 14.00 uur.  

 

 

Programma:  

 

13.30 uur: Ontvangst bij Natuurvriendenhuis De 

Hondsrug (parkeergelegenheid aanwezig) 

14.00 uur: Inleiding door Ingrid Schenk  

14.45 uur: Begin excursie door het Noordlaarderbos 

15.45 uur: Grondboringen op terrein  

16.30 uur: Afsluiting 

 

Om in te kunnen schatten hoeveel gidsen nodig zijn is 

het prettig als u zich aanmeldt via communica-

tie@natuurvriendenhuisdehondsrug.nl 

 

nivon natuurvriendenhuis De Hondsrug nivon natuurvriendenhuis De Hondsrug 
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Dit jaar bestaat het Natuurvriendenhuis De Honds-

rug in Noordlaren 80 jaar! 

 We vieren dit graag samen met onze buren uit de om-
liggende dorpen. 

Het hele jaar door vinden activiteiten plaats, steeds met 
een ander thema.  

Op 17 mei konden we genieten van een prachtig con-
cert van het enthousiaste popkoor  

‘Tous les oiseaux d ’Europe’. 

Bij het verschijnen van deze krant kan u nog deelnemen 
aan de tweede activiteit; een historische dag met excur-
sie in en over het Noordlaarderbos op 6 juli. Zie ook 
verder.  

De volgende dagen waarvoor we iedereen in Noordla-
ren en omgeving graag willen uitnodigen zijn 16 en 17 
augustus! Dit weekend staat in het teken van theater 
en bewegen. 

Rob Heiligers zal op beide dagen een theatervoorstel-
ling geven. 

Zelf actief bewegen kan ook: je kunt deelnemen aan 
een Clinic Nordic Walking.  

Tussen de middag staan de pannenkoeken klaar! 

 20 september heeft als thema ‘streekfeest’. 

Hiervoor worden vooral de bewoners van Glimmen, 
Noord- , Mid- en Zuidlaren uitgenodigd! Het wordt een 
feestelijke avond met streekverhalen en streekliederen. 

Jan Siebo Uffen, bekend tekstdichter en publicist in de 
Groninger taal, en Jan Luiken Bos, Van muziekgezel-
schap de Fiebeldekwinten verzorgen het programma. 

Zondag 26 oktober staat in het teken van muziek. 

We willen de buren laten genieten van muziek, uitge-
voerd door een koor, muziekgroepen uit de omgeving 
en kamermuziekgezelschappen. Het genre varieert van 
klassiek tot volksmuziek. 

Voor meer informatie over aanvangstijden en opgave 
kun je de beste onze website  

www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl  in de gaten 
houden. 

Reacties graag naar communica-
tie@natuurvriendenhuisdehondsrug.nl 

NOORDLARENSE TWEETS 

Door Floris Mulder 

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

ben. 

31-05-2014: Harener Weekblad, @harenerweekblad 
Groen Haren: Witvleugelstern zet Noordlaren op de kaart 
 
18-6-2014: Hedwig, Onderwijsharen 
#herbestemming OBS de Rieshoek in #Noordlaren, wat 
moet er naast kinderopvang in het mooie gebouwkomen? 
 
20-6-2014: Henk Staghouwer, @henkstagbbouwer 
Op werkbezoek bij Fam. Buist in Noordlaren, prachtige na-
tuur! 
 
 
 
 
 
 
 
20-6-2014: Henk Staghouwer, 
Henkstaghouwer 
Een beetje donker, maar 4 generaties Hoenderken trots op 
hun prachtige stal in Noordlaren. Teenstraprijs 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-6-2014: Dennie Gaasendam, DennieGaasdendam 
10:22 P1 Verkeersongeval ZUIDLAARDERWEG 63 TH 
NOORDLAREN 
 
21-6-2014: LvnNL, LuchtvaartN-NL 
Lifeliner 4 is airborne from the UMCG for a scramble to 
Noordlaren (Drenthe). Time: 1027LT 
 
21-6-2014: Suzanne van der Land, @Suzanneathome 
Wat is hier aan de hand? Brandweer, helikopters, politieau-
to’s met loeiende sirenes… #haren #glimmen #noordlaren 
 
21-6-2014: Marttin Nuver, @112groningennl 
Ravage noordlaren, auto tegen motorrijder. 
 
22-6-2014: Natuurpresentaties, @keesboele 
#verjaardag? Waterjoffers bij VOS, @noordlaren biedt 
@_paulvalens_ een mooi decor in vogelparadijs Oostpol-
der. 

nivon natuurvriendenhuis De Hondsrug 

http://www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
http://www.twitterfeeds.nl/twitteren.php
https://twitter.com/Henkstaghouwer/status/479909720946671616/photo/1
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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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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


Cooper|Feldman 

MANAGERS EN ADVISEURS IN 

VASTGOED- EN GEBIEDSONTWIK-

KELING 

Noordlaren, Naarden, 

Lochem 

 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  
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Hardlopen door de Oostpolder: 

OOK WEL ‘NS GEPEST DOOR EEN GRUTTO? 

Door Leonard Hordijk 

Duizenden grutto's, meeuwen, wulpen, blauwe rei-
gers, tureluurs, ooievaars, leeuweriken, kievieten, wa-
tersnippen, zilverreigers, tig soorten ganzen, tig soor-
ten eenden, zwaluwen, futen, kiekendieven, zwanen, 
enz enz 
Ik ben niet de eerste 30 pagina's van een vogel-
encyclopedie aan het opschrijven, maar ik heb het natuur-
lijk over de Oostpolder! 
Sinds ik ruim 4 jaar geleden in Noordlaren kwam wonen, 
hoort de Oostpolder vaak bij mijn hardloop-rondes. En 
dan kom ik dus veel, veeeel vogels tegen. 
En ze komen MIJ tegen, ze zoeken me op zelfs. Vooral de 
grutto kan erg pissig zijn, als ik de euvele moed heb om 
mij in zijn territorium te begeven (ik loop gewoon op een 
paadje, niets aan de hand, zou je denken). 
Hij komt ongeveer 2 meter boven mij vliegen en blijft me 
volgen, luid roepend en de anderen waarschuwend. Zo nu 
en dan duikt ie zelfs nog iets verder naar beneden en ik 
merk dat ik onwillekeurig mijn hoofd wat intrek in afwach-
ting van z’n scherpe snavel in mijn nek, of een andere 
soort onaangename verrassing... 
Vaak blijken de territoria van verschillende grutto's naad-
loos bij elkaar aan te sluiten en zwaait de ene grutto af, 
om te worden afgelost door z'n maatje die mij ook het 
liefst met pek en veren z'n land uitzet. 
 

Gek genoeg maakt dit het lopen door de Oostpolder hele-
maal niet minder leuk! Ik loop in alle jaargetijden en met 
(bijna) elk weer en de Oostpolder heeft tot nu toe nog 
nooit verveeld. 
 

PS: ik geef eerlijk toe dat ik een behoorlijk aantal vogelna-
men uit de eerste drie regels aan en van de vele voge-
laars heb gevraagd! 
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INRICHTING ONNER EN OOSTPOLDER KLAAR 

Door Dienst Landelijk Gebied Ministerie van Economi-
sche Zaken 
 
De inrichting van de Onner- en Oostpolder tussen 
Haren en Noordlaren is klaar. Hiermee is de provincie 
Groningen een natuurgebied rijker ter grootte van 
1300 voetbalvelden (875 hectare). In beide polders 
hebben moerasbosjes en poelen grote aantrekkings-
kracht op water- en moerasvogels zoals grote zilver-
reiger en steltkluut. Een ander deel van de polders is 
geschikt voor weidevogels. Het gebied is toegankelijk 
voor fietsers en wandelaars. De polders hebben een 
belangrijke functie als waterwin- en bergingsgebied. 
De inrichtingswerkzaam-heden zijn uitgevoerd door 
de landinrichtingscommissie Haren in opdracht van 
de provincie Groningen. Ter gelegenheid van de af-
ronding van de werkzaamheden zijn drie speciaal ont-
worpen infopanelen geplaatst op het gemaal On-
nerpolder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inrichting van de polders begon eind 2010. Door land-
bouwpercelen aan te kopen en te ruilen was het mogelijk 
om het gebied vrij te maken voor de inrichting als natuur-
gebied. De polders zijn nu ingericht als zomerpolders. Dit 
houdt in dat er in de winter water wordt ingelaten zodat 
het gebied in de lente en zomer aantrekkelijk is voor moe-
ras- en weidevogels. Hiervoor zijn onder andere stuwen 
geplaatst en dijkjes opgehoogd. De waterbeheersing is zo 
geregeld dat omringende landbouwbedrijven er geen last 
van hebben. De polders komen straks in beheer bij Het 
Groninger Landschap.  
 
Internationale bekendheid 
De Onner- en Oostpolder maken deel uit van het Natuur-
netwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstruc-
tuur. Door de nieuwe inrichting is het mogelijk om de na-
tuur rondom het Zuidlaardermeer nog verder te ontwikke-
len. Het Zuidlaardermeer is Natura 2000 gebied. Dit bete-
kent dat het op Europees niveau wordt beschermd. Dit 
gebied heeft sinds enkele jaren internationale bekendheid 
vanwege de grote aantallen vogels die er voorkomen. De 
investeringen in natuur leveren zichtbaar resultaat op. Het 
Zuidlaardermeergebied is een paradijs voor zeearenden, 
witwangsterns en vele andere soorten. Vele wandelaars, 
fietsers en natuurliefhebbers genieten volop van het ge-
bied. 
 
Landinrichtingscommissie Haren 
De landinrichtingscommissie Haren werkt sinds 1998 aan 
maatregelen op het gebied van natuur, landbouw, water 
en recreatie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordi-
gers namens de landbouw, natuur, de gemeente Haren, 

provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s. De 
commissie wordt ondersteund door Dienst Landelijk Gebied 
en het Kadaster en werkt samen met diverse organisaties 
waaronder Waterbedrijf Groningen, Het Groninger Land-
schap en Staatsbosbeheer. Burgemeester Janny Vlietstra 
van de gemeente Haren is voorzitter van de commissie. 
Momenteel is de commissie bezig met een inrichtingsplan 
voor een natuurlijke verbindingszone tussen de Drentsche 
Aa en het Zuidlaardermeer. 

ZUIDLAARDERMEERGEBIED IS VOGELPARADIJS 

Door Groninger landschap 

De natuurgebieden rond het Zuidlaardermeer maken 
een sensationele ontwikkeling door. Sinds 2012 is dit 
het enige gebied in Nederland waar de witwangstern 
broedt. Ook dit jaar heeft zich een kolonie gevestigd 
met meer dan 20 paartjes. De vogels zijn goed te zien 

vanaf het fietspad tussen Waterhuizen en Meerwijck.  

Nieuwe aanwinst 

Sensationeel is de vestiging van een kolonie witvleu-
gelsterns. Tot nu toe broedde deze soort slechts in 2007 
met enkele paartjes in Nederland; de Oostpolder bij het 
Zuidlaardermeer huisvest de eerste broedkolonie. De vaste 
broedgebieden van beide sterns liggen in Oost-Europa.  Uit 
het hele land komen vogelaars beide zeldzaamheden be-
wonderen. Ze zien dan ook met grote regelmaat de zee-
arend, die momenteel in het gebied verblijft. 

 Natuurnetwerk werkt 

De spectaculaire ontwikkelingen zijn het gevolg van het rea-
liseren van een groot, aaneengesloten natuurgebied, ge-
volgd door aanpassingen in de waterhuishouding. Dankzij 
de herinrichting Haren kan Het Groninger Landschap nu het 
waterbeheer optimaal afstemmen op de natuur. Langs het 
Zuidlaardermeer en het Drentse Diep is een brede strook 
met zomerpolders ontstaan. In het vroege voorjaar overstro-
men deze zomerpolders om in de loop van de zomer lang-
zaam droog te vallen. Ze werken als een magneet op vo-
gels. 
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HERBESTEMMING OBS DE RIESHOEK 

Een nieuw leven voor de school? 
Een Rieshoek 2.0? 
Door Inge Mook 

 
In de dorpskrant van april jl. heeft Marjan Schuitema 
onder het kopje: “een nieuw leven voor de school” iets 
verteld over het project OBS de Rieshoek, of te wel wat 
willen de “Noordlaarders” met de school als er geen 
school meer gevestigd is in het gebouw?  
Wat is er in de afgelopen weken gebeurd? Een nieuwe 
dorpskrant is het moment om even bij te praten.  
 
De 4 studentes van de Hanzehogeschool (waar Marjan er 1 
van is, zie de dorpskrant april pag. 4) hebben via een huis 
aan huis verspreide enquête, en een brainstorm dag (24 
mei jl.), wensen vanuit het dorp geïnventariseerd met be-
trekking tot een eventuele herbestemming van de OBS de 
Rieshoek.  
Veel Noordlaarders hebben de enquête ingevuld.  
Opvallende uitkomst is dat we als dorp duidelijk aangeven 
dat we de OBS graag een herbestemming geven (97%).  
Uit de enquête en de brainstorm dag valt te lezen dat we 
graag zien dat de School een rol krijgt waar het gaat om 
bijdrage aan de sociale samenhang in het dorp.  
We denken daarbij aan de bijv. de volgende activiteiten: 

 kunst en cultuur (bijv. atelier ruimte, of dorpswerk-

plaats, ruimte voor workshops, muzieklessen, toneel en 
ruimte verhuur, dorpshuis) 

 Recreatie en toerisme (bijv. bakkerij lunchroom terras 

gecombineerd met werkgelegenheidsprojecten, ecologisch 
centrum, streekproductenwinkel, kunsttentoonstelling ) 

 Educatie en voorlichting (bijv. natuur educatie cen-

trum, volkstuin met voorlichting, Asielzoekersschool, werk-
leerprojecten) 

 Sport gezondheid, welzijn en zorg (bijv. dagbeste-

ding ouderen, samenwerkingsproject met de Mikkelhorst uit 
haren, fysiotherapie praktijk, yoga) 

Wooneenheden voor jongeren en ouderen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
De denktank is erg enthousiast geworden van de door het 
dorp aangeleverde ideeën c.q. activiteiten. De denktank is 
zo enthousiast geworden dat zij aangeleverde ideeën wil-
len gaan uitwerken en op zoek gaan naar combinaties van 
ideeën om de haalbaarheid te vergroten en de ideeën te 
versterken.  
De aangeleverde ideeën zijn dan ook de input om op zoek 
te gaan naar mensen en/of organisaties die met ons de 
uitdaging aan willen gaan om een passende invulling te 
geven aan herbestemming van de OBS.  
Of te wel gezamenlijk te komen tot een Rieshoek 2.0 
 
De school komt natuurlijk al heel erg snel leeg te staan en 
om door te gaan met de ideeën vanuit het dorp hebben we 
tijd nodig. 
Gebruikelijk is dat de gemeente Haren bij leegstaande 
panden de hulp inschakelt van het bedrijf Carex.  Zij krij-
gen het pand in bruikleen en gaan op zoek naar een tijde-
lijke invulling van het pand. Meestal zijn dat bewoners met 
een huurcontract, met een opzegtermijn van 1 maand. 
Carex beheert op die manier bijvoorbeeld al de school in 
Onnen, de school in Glimmen en de Buitenschool. 
 
Aan gezien uit de enquête en de brainstorm naar voren is 
gekomen dat het zeer gewenst is dat in De Rieshoek iets 
komt dat bijdrage levert aan de samenhang in het dorp, 
hebben we zelf contact gezocht met Carex.  
Carex  heeft te kennen gegeven welwillend te staan te-
genover de mogelijkheid om juist ondernemers, die meer-
waarde voor het dorp hebben, toe te laten en ook om mo-
gelijkheden voor gebruik door het dorp/dorpelingen in te 
passen. Op deze manier wordt een voorwaarde gescha-
pen om het mogelijk te maken door te groeien naar een 
structurele invulling welke een bijdrage levert aan de sa-
menhang in ons dorp.  
 
Dus medebewoners van Noordlaren we hebben mensen 
nodig die (op heel korte) termijn in het schoolgebouw wil-
len wonen of werken.  
Dus dorpsgenoten: wie wil er of weet er iemand die op 
korte termijn (tijdelijke) woonruimte zoekt, een werkruimte 
nodig heeft, ruimte zoekt om cursussen of lessen te ge-
ven, atelierruimte nodig heeft, een flexwerkplek wil waar je 
samen met andere ondernemers uit het dorp kan werken 
etc. etc. etc.?  
 
Vlak voor het ter persen gaan van de Dorpskrant hebben 
we het bericht gekregen dat er waarschijnlijk Peutergym 
gaat starten in de Rieshoek. Is daarmee kinderopvang Oki 
samen met de peutergym een start van een Rieshoek 
2.0???? 
 
Voor meer informatie of om je aan te melden, mail je naar: 
Inge Mook:  i.mook@pl.hanze.nl 
Janet Fonk:  janetfonk@hotmail.nl 
Dagmar Bolwijn:  dagmar@uw-thuis.nl 
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OPGEBOUWD EN WEER AFGEBROKEN 

Door Maartje Peters 

 

Terwijl met vereende krachten de kinderopvang in 
Noordlaren steeds meer vorm en faciliteiten krijgt, zijn er 
andere 'krachten' actief om dit weer af te breken. Door 
vandalisme zijn er speeltoestellen onbruikbaar geworden 
en moet het, met sponsorgeld gebouwde, hekwerk al-
weer gerepareerd worden. Ook zijn er beschadigingen 
aan het schoolgebouw dat we nu juist zo graag voor de 

dorpsgemeenschap willen behouden.  

 

De school heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Als 
'ouders van de kinderopvang' willen we alle dorpsbewoners 
graag oproepen om waakzaam te zijn en verdachte activiteit 
rond de school te melden bij wijkagent Wilko Koster, Jelle 
Molenaar of Peter Boekweg. Zij zijn bereikbaar via 0900-
8844. Via dit nummer kunt u ook 24 uur per dag vragen of er 
een surveillanceauto langs komt, als er onrust rond het 
schoolgebouw is.  

Hopelijk kunnen we het tij zo keren.      

NOORDLAARDERBOKAAL 2014 

Door D Frijters 
 

Dit jaar wordt de Noordlaarderbokaal  gehouden bij de 
familie Frijters op de grens tussen Noordlaren en  Midla-
ren. Toegang via de Weg langs het Hunebed op de es 

van Noordlaren. 

 

Op zaterdag 13 september kan je meedoen aan de wedstrij-
den voor dressuur, springen en mennen en na afloop een 
gezellige barbecue. Geef je op voor 18 augustus. 

De Noordlaarderbokaal is bedoeld voor inwoners van Noord-
laren, of je pony of paard woont in Noordlaren, of je zit op 
school in Noordlaren, in ieder geval moet er een binding met 
het dorp zijn.  

Inschrijfformulier  

Noordlaarderbokaal 2014  

 

Naam: 

Leeftijd: 

Tel.nr.: 

E-mailadres: 

Naam pony/paard: 

Stokmaat pony/paard: 

Ik geef mij op voor: 

 

0 Dressuurproef  BB   B(4)  L1(8)  M1(16)  Z () 

0 Springparcours A 20 cm, BB 40 cm, B 60 cm , 

 L 80 cm, M 100 cm. 

0 Menproef B (74), L (78), M (80) 

0 Kegelparcours voor menners 

(Aankruisen waaraan je mee wil doen.) 

 

0 Ja ik kom op de barbecue na afloop van de 

wedstrijd met …. personen. (Nadere info volgt.) 

 

Aanmelden kan vanaf nu tot 18 augustus. 

Familie Frijters, Duinweg 9 , 9475 PK Midlaren. 

0504090827 dirkfrijters@planet.nl 
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PILATES-LESSEN NA DE ZOMERVAKANTIE 

Door Maartje Peters 

Docent Karka Speelman uit Midlaren start maandag 18 
augustus met een nieuwe reeks Pilates-lessen in dorps-

huis de Hoeksteen.  

De lessen beginnen om 19:00 en 20:20 uur. Inschrijving kan 
vanaf heden via karkaspeelman33@gmail.com. Met het 
verzoek aan mensen die eerder lessen volgden, zich op-
nieuw aan te melden. Een keer een les uitproberen kan ook! 

GALERIE APPÈLBERGEN 

Door Ida van de Woude 

 

Galerie Appèlbergen start zaterdag 5 juli om 13.00 uur 
met een bijzondere nieuwe expositie met als thema Culi-

naire Art. 

Van de volgende kunstenaars zullen diverse werken worden 
getoond: schilderijen van Maja van Berkestijn, Annemieke 
Fictoor, Abel Groenewold, Koos ten Kate, Keimpe van der 
Kooi, Sanne Kuiper, Jan van Loon, Ans Smits, Louise de 
Winter, Max de Winter en Gerrit Wijngaarden en een aantal 
werken uit eigen stock waaronder Klaartje Pander. Sibrich 
Veenland toont haar keramiek.  

Daarnaast tonen wij een grote collectie kleine objecten van 
keramiek van bekende Franse kunstenaars, nieuwe shawls 
en luxe armbanden uit New York en handgemaakte zilveren 
sieraden en armbanden uit Bolivia. 

6 juli Trefpunt Ds. W. van Veen 

13 juli Bartholomeus Ds. J.C.Greive 

20 juli Trefpunt Ds. A. van Beijeren 

27 juli Bartholomeus Pastor L.Jansen 

3 aug Trefpunt Mv. Ds. Fred. Karelse, 

10 aug Bartholomeus Ds. van de Brom 

17 aug Trefpunt Ds. A.Toornstra,  

24 aug Bartholomeus Ds. Immink 

31 aug Trefpunt Ds. K.Dijk 

7 sept Trefpunt Ds.G.C. Hovingh 

KERKENROOSTER 

HARLEY DAVIDSON 

Door Tia Ebbinge 

Toen ik twintig jaar geleden voor het eerst via de slin-

gerweg het pittoreske dorp Noordlaren binnen reed had 

ik nooit durven dromen dat ik hier nog eens zou neer-

strijken en dagelijks de weg richting dorp zou rijden.  

Soms heb je van die voorgevoelens die niet meer uit je 

hoofd verdwijnen. En weet je: ‘ hier ga ik ooit wonen, is het 

niet nu, dan over twintig jaar’ 

En dan komen dromen uit en woon je in een dorp dat rust 

uitstraalt. Mooie landelijk gelegen boerderijen huizen met 

rieten daken en bijna de helft van de inwoners heeft een 

houtkachel. En als deze branden dan ruik je die geur  als je 

door het dorp wandelt. En dan al dat groen om ons heen, 

wat een weelde ! Er zijn natuurlijk altijd mensen die dat heel 

gewoon vindenmaar ik kan je verzekeren: “Dat is best bij-

zonder.”  

Hoeveel mensen wonen wel niet in een grote stad dicht op 

elkaar met hier en daar een boom of struikje.  Ze zitten  op 

een klein balkonnetje in de zon te dromen over weidse vel-

den en veel groen.  

Je mag je als inwoner van dit dorp en omgeving wel in je 

handen knijpen en blij zijn dat je op zo’n plek bent geboren 

of als je je stek hier gevonden hebt. 

Voor kinderen is het ook een ideale plek om op te groeien, 

regelmatig zie ik van uit mijn keukenraam kinderen lachend 

te paard door de straat rijden. Overal zie je katten rondvlie-

gen door de straat . Die lijken het hier ook uitstekend naar 

hun zin hebben, of mensen wandelen met hun trouwe vier-

voeters langs je huis. 

Het fijne ervan is dat bewoners elkaar groeten, dat is in een 

stad wel andere koek. 

Jongeren komen spontaan je huis binnen vallen en drinken 

een kopje thee met je mee. 

Ook mag je hier nog gewoon bij je buren via de achterdeur 

binnen komen vallen zonder dat je het huis wordt uitgeke-

ken.  

Uiteraard is het hier ook wel eens geen rozengeur en mane-

schijn.  Als er bijvoorbeeld bijna geen kinderopvang meer 

mag zijn, of omdat de school  de deur moet sluiten. Of om-

dat we al jaren geen winkel meer in ons dorp hebben en we 

voor boodschappen aangewezen zijn op de omliggende dor-

pen. 

Dan zijn er enkele kleine ongemakken te noemen: kraaien 

die het erg naar hun zin hebben in de bomen achter ons 

huis en veel lawaai ten gehore brengen. En ik kan je vertel-

len dat vind ik af en toe minder leuk.  
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Maar één van de dingen waar ik mij en ook anderen zich 

vast zorgen over maken is het feit dat veel mensen onze 

weg door het dorp als snelweg zien. Regelmatig rijden au-

to’s maar ook motoren knetterhard door het dorp. Dan 

denk ik vaak van: mag het even wat minder. Rechts heeft 

hier voorrang, nou dat weten ze  zeker op dat moment niet.  

Gelukkig zijn er ook fatsoenlijke chauffeurs. Dat is nou het 

fijne van dit mooie landelijk gebied. Zo gauw de zon schijnt 

hoor je hier de ronkende motoren van  Harley- Davidsons 

door het dorp gaan. Het geluid van deze motoren kan mij 

sowieso erg bekoren.  

Noot van de redactie het geluid van een Honda pan european is ook best 

wel opwindend, toch ? 

 van wie mag ik een kopje suiker lenen ? 

 PEERBY 

door Peter van Ek 

Graag wil ik jullie kennis laten maken met met Peerby. Een 

mooie en nuttige manier om met elkaar in contact te komen.  

Met Peerby kun je mensen, die je niet direct kent , maar wel 

in jouw buurt wonen, vragen om spullen te lenen. Ook jij kan 

gevraagd worden om uit te lenen. Je aanvraag wordt via 

mail, of facebook verspreid. 

Heb je bijvoorbeeld eens een keer een bovenfrees, behang-

tafel, partytent, diascanner, of een naaimachine nodig ? Niet 

kopen, maar lenen. Vast iemand die hem ergens 

heeft staan ! Een leuke manier om de wegwerp-

cultuur te bestrijden.  

https://peerby.com 

THE MAKING OF THE DORPSKRANT  

19/6 mailtje naar alle schrij-

vers: waarschuwing deadline 

26 juni: 52 mails 

(er zouden er nog 

meer komen na de 

deadline)  

Uiteindelijk blijven er 26 te 

plaatsen stukken over. 

Tabula Rasa, alle begin 

is moeilijk, nog geen ope-

ningstuk. (Zou veel later ko-

men in onhandig pdf formaat) 

Donderdagavond, starten. Allereerst stuk dorpsbelangen, 

goede vuller, nadeel is dat daarmee vervolg voorpagina erg 

naar achteren schuift.  

Waar blijft Wim ? 

Niets voor hem, is 

altijd zeer precies. Er 

zou toch niets zijn ? 

Nog even een mailtje.  

Gelukkig daar is ie. Nog 

even vragen voor een 

grotere foto. Kan mooi 

op de laatste pagina 

V
rijd

a
g
 a

v
o
n
d
 

Zondag ochtend 

Laatste check….versturen naar  

de drukker …….NU ! 

Oproep: wie wil dit met mij 

gaan doen ? Zou mooi zijn 

om het werk af en toe te 

kunnen delen ! Verder zijn 

we naarstig op zoek naar 

nieuwe redactie leden !  

Peter (noorderstraat) 
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“Uit de lucht gegrepen” 

ZOMERCANTATES IN DE DUINTJES 

Door Wim Woudman 

Een mooie plek om te zijn, op een windstille vroege och-

tend of namiddag, is te bereiken via het nieuwe fietspad 

dat het Drentse A-gebied doorsnijdt net ten zuiden van het 

bos. 

De zomer is net begonnen, je gaat zitten aan de A, daar bij de 

voormalige “geheime” zwemplek, waar je nu bijvoorbeeld je 

hond te water zou kunnen laten, maar ook jezelf natuurlijk. In 

het bosje links zingt een late zanger, die enorm kan imiteren, 

daardoor moeilijk te plaatsen is, ook voor kenners van vogelge-

luiden. Hij kwettert als een mees of als een boerenzwaluw, 

krast als een karekiet, maar nogal onstuimig en laat af en toe, 

zeer kenmerkend, een kraaiend geluidje los, dat klinkt als een 

badeendje (geweldige vondst van vogelstukjesschrijfster Ana 

Buren; zie site avifaunagroningen.nl; leuk!). De vogel die ik 

bedoel, verschijnt pas in mei na de lange reis uit Midden-Afrika. 

Het is de Spotvogel. Zoeken is een lastige klus in het dichte 

gebladerte waar hij huist. Weer blijkt dat vogels kijken veel 

meer een kwestie is van luisteren. Maar dan nog…., welke 

soort hoor je nu eigenlijk? 

De oplossing is heel eenvoudig: beschik je over een 

smartphone, download de gratis app “Tuinvogels” van Vogel-

bescherming. Voor een euro of acht kun je de complete vogel-

gids plus de geluiden van bijna alle Europese krijgen; “Vogels 

van Europa”. Prima materiaal voor wie echt eens wil beginnen 

met het herkennen van vogelgeluiden. Gewoon veel bladeren 

in een vogelboekje is ook een prima aanpak. En rustig begin-

nen, net na de winter, in de eigen directe omgeving. 

In het Spotvogelbosje bij de A huizen verder – zo te horen - 

een familie pimpelmees, een winterkoning (zit altijd wel ergens, 

waar ook in Europa zou ik zeggen) en een grote bonte specht. 

Vanuit de duintjes aan de noordkant van het fietspad heb je 

een prima zicht op de contouren van het Noordlaarderbos en 

de golfbaan, achter het weidse Drentse A-gebied. Zeer goede 

plek voor het waarnemen van roofvogels trouwens, het hele 

jaar door! Zomers huizen er acht soorten in de regio, ’s winters 

en tijdens de trek tref je nog weer minstens vier andere soorten 

aan. Maar wel goed kijken natuurlijk. Het hogere deel van de 

duintjes is vooral begroeid met verspreide eiken, een lager deel 

met een elzenbosje. 

Twee boompiepers zingen actief in de randen van de eiken en 

ze laten af en toe een baltsvlucht zien; eerst vanuit een boom 

omhoog, dan als een miniparachute omlaag terug meestal 

weer een boom in. Daarbij zingen ze vrij langdurig zowel een 

staccato aflopend liedje, meteen gevolgd door lange oplopende 

uithalen. Geestig beestje om naar te kijken. Zit op veel plekken 

in ons gebied, daar waar hogere bomen staan bij open plekken 

en wat ruigte om (op de grond) in te broeden. Bosranden, 

boomwallen, open plekken in bos. 

 

In het braamstruweel waar vorig jaar de zeldzame grauwe 

klauwier een jong zat te voeren zijn twee “fauvettes” actief. 

Dat is de Franse benaming van een familie van zeer beweeg-

lijk volkje dat een verborgen bestaan leidt in het struweel en 

steeds actief bezig is met het najagen van insecten. Alle heb-

ben dan ook spitse snaveltjes. Er zit hier een nogal opgewon-

den tuinfluiter, voortdurend alarmerend met een knorrig ratel-

tje. Die zal wel jongen hebben in die doornige wereld. Als-ie 

zingt, klinkt dat als een opgewonden Merel, maar zonder de 

heldere tonen. Als medebewoner is daar de grasmus. Kleiner, 

heel actief en ook nu, vaak opvliegend – in een druk balts-

vluchtje - met een kort krassend liedje, witte zijstaartveren en 

een wit keeltje. Verderop hoor ik er nog eentje, meer in het 

open veld. Ook op verschillende plaatsen in ons gebied aan-

wezig. Eigenlijk overal waar bramen en struikgewas groeien, 

in open gebied of bij bosranden, wel op enige afstand van 

menselijke bewoning. Het is geen mus, ondanks de naam, 

maar een van de vele insectenetende Afrikagangers. Verder-

op klinkt nog het melancholiek aflopende bescheiden liedje 

van de fitis. Zo wordt de zomer daar ingeluid, of eigenlijk, de 

lente uitgeluid…. 

Tot slot van dit zomerbeeld die negen Ooievaars - ongekend 

aantal een jaar of vijftien geleden! Toen waren dit 

“Oosteuropese toestanden” -  die reikhalzend uitkijken naar 

de oogst aan eetbaarheden die loskomt als de maaiende trek-

ker voorbijrauscht die het hoge gras velt in de Westerlanden. 

Volgende dorpskrant wordt een ‘schoolkrant’, 
vanwege tijdsgebrek en de naderende school-
vakantie is deze opgeschort. De Deadline voor 

deze special is 10 september !  

De week erna zal deze uitkomen.  

Verhalen over de school uit vroegere tijden, of 
uit de huidige tijd kunt u mailen naar ons 
e- mail adres, of afgeven bij de redactie. Ook 

Foto’s of andere memorabilia zijn welkom. 

Hebt u wat te vertellen, maar bent u geen 
schrijver ? Neem dan contact op met Jan Luis 

of Jogchem de Jonge.  


