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DE SCHOOL IS DICHT. 

Door: Jogchem de Jonge 

Gesloten na 106 jaar basisonderwijs. Geen fietsende kinderen meer in 
de Steeg op weg naar school, al dan niet vergezeld van ernstig kijkende 
ouders. De meisjes stil, de jongens rumoerig, maar allemaal even haas-
tig. Naar school gaan is leuk, zou je denken. De sluiting van de school 
zat er al jaren aan te komen. Het aantal leerlingen liep steeds terug. 
Voor het handhaven van verantwoord onderwijs is immers een mini-
mum aantal leerlingen nodig. De dreigende sluiting heeft ook tot gevolg 
dat ouders op zoek gaan naar een andere school voor hun kinderen. 
Kunnen ze alvast wennen. En zo ontstond een vliegwieleffect met als 

gevolg een versnelde teloorgang. 

De school is dicht. Het voelt toch als een gemis. De school was het laatste 
wat restte van het eertijds zelfvoorzienend dorp Noordlaren. Nou ja, de kerk 
staat nog steeds fier overeind. In de pastorie woont allang geen dominee 
meer. Tot aan het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw was 
Noordlaren een boerendorp met ruime voorzieningen. Bakkers, een kruide-
nier, een aantal smeden, een benzinepomp en een slijterij. Ook een (hulp)
postkantoor ontbrak niet. En daar was de druk bezochte openbare lagere 
school. Noordlaren, een bedrijvig en open boerendorp, met niet al te veel 
groen. 
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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  
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Daarna is het snel gegaan. Het aantal boeren liep, onder invloed van de ge-
preekte schaalvergroting, steeds verder terug. Veel opvolgers kozen voor 
een andere loopbaan. De kruidenier sloot, evenals de bakkers. De smid 
hield het tenslotte voor gezien en daarmee verdween ook de benzinepomp 
uit het dorp. Het postkantoor sloot. De slijterij ging dicht en de dominee ver-
trok uit de pastorie. 

Wat bleef was de eeuwenoude kerk, de slager om de hoek in Midlaren en de 
school. De school, gebouwd in 1908 als een voor die tijd zeer modern ge-
bouw, waar niet alleen basisonderwijs werd verzorgd maar ook een tweejari-
ge landbouwcursus. Op die cursus kwamen leerlingen uit de wijde omgeving 
af. De school had daarmee een regionale functie. In de loop der tijd heeft de 
school een aantal markante onderwijzers en hoofdonderwijzers gekend die 
ook veel voor het dorp hebben betekend. 

De sluiting van de school was voor de redactie van de dorpskrant aanleiding 
een speciale editie over de school in Noordlaren uit te brengen. De redactie 
werd voor deze gelegenheid uitgebreid. Als gastredacteuren traden toe Ida 
Kroeze en Jan Luis. In deze speciale editie wordt aandacht besteed aan het 
ontstaan van het huidige schoolgebouw en de relatie met de kerk en het 
dorp. Jan Luis schreef samen met ex-juf Huizing het artikel 'Geen onderwijs 
meer in Noordlaren'. Daarin wordt aandacht besteed aan het onderwijs door 
de jaren heen. 

Ida Kroeze verzorgde een vragenformulier waarin Noordlaarders van ver-
schillende generaties werd gevraagd naar hun ervaringen met school. Dit is 
boeiende lectuur, vooral door de persoonlijke ervaringen. Ook was een inter-
view met de laatste directeur en de laatste conciërge gepland. Door omstan-
digheden kan dit nu niet worden geplaatst. In latere edities van de dorps-
krant zal hier alsnog op worden teruggekomen.  

De redactie wenst u veel leesplezier. 

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


Noordlaren   

SCHOOLKRANT 

September 2014 

3 

GEEN ONDERWIJS MEER IN NOORDLAREN. 

Door Aaf Huizing en Jan Luis  

De school aan de Zuidlaarderweg is gesloten. Mis-
schien is het goed om stil te staan bij het onderwijs in 
Noordlaren. Natuurlijk weten we dat het huidige ge-
bouw in 1908 werd gebouwd, maar dat betekent niet 
dat er daarvoor geen onderwijs werd gegeven in 
Noordlaren.  Al voor 1200 moet in Noordlaren een kerk 
hebben gestaan. In het begin een houten kerk die in de 
loop van de13e eeuw werd vervangen door een stenen 
gebouw. Bij deze kerk hoorde natuurlijk een pastoor.
(iedereen is dan rooms katholiek) In 1215 schreef de 
RK kerk voor, dat bij elke parochiekerk een school 
moest zijn. We kunnen aannemen, dat de Noordlaarder 
pastoors van begin af aan onderricht hebben gegeven 
in lezen, schrijven, zingen en Latijn, aan de Noordlaar-
der jeugd, zodat ze beter in staat waren de mis te vol-

gen en de gebeden in het Latijn te zeggen.  

Uit de eerste eeuwen zijn geen schriftelijke bronnen over-
geleverd. Na de reformatie in 1595 wordt een schoolmees-
ter / koster verplicht. In Noordlaren zal daar direct geen 
sprake van geweest zijn, gezien de toestand van het dorp 
dat ten gevolge van oorlogshandelingen in 1591 groten-
deels verwoest was. In 1624 duikt een schoolmeester op, 
ene Frederik Willems. In het boek van Henk Luning, “Zij 
hielden de lampe staande” staat over deze schoolmeester 
een sappig verhaal. Hij had duidelijk een drankprobleem 
en er was veel twijfel over zijn functioneren.  

In 1629 wordt een nieuw kostershuis met school gebouwd. 
De dorpelingen verrichtten hand en span diensten  Dit riet-
gedekte gebouwtje met lemen wanden blijft dienst doen tot 
1810.  De schoolopziener bestempelt het in dat jaar als een 
zwijnenstal. Hij  is wel  tevreden over de toenmalige onder-
wijzer, meester Reinder Berends Marring. 

In 1811 wordt een nieuwe school gebouwd tegenover de 
kerk. Er is geen bouwtekening bewaard gebleven, mis-
schien was die er niet. Mogelijk leek het nieuwe gebouw op 
het schooltje van Paterswolde uit 1738, voor die tijd heel 
modern, met de banken naar het bord gekeerd. In 1806 
was een nieuwe wet op het onderwijs aangenomen, die 
klassikaal onderwijs verplicht stelde. Moeilijk op een dorps-
school, waar meestal maar een onderwijzer was en één  
lokaal, dat ’s winters overvol was en ‘s zomers nog niet 
voor de helft was gevuld. Als er werk op het land of in het 
veen was, moesten de kinderen thuis helpen.  

Wat moest  meester de kinderen bijbrengen. In elk geval 
lezen, schrijven en taal. Een beetje rekenen was ook mooi 
meegenomen. Aan zingen werd veel aandacht besteed, 
met het oog op de kerkdiensten Al vanaf de Middeleeuwen 
leerden kinderen lezen uit het Hornboek. Een plankje met  
een velletje perkament. Daarop stond aan de ene kant het 
alfabet en aan de andere kant het Onze Vader. Al vanaf de 
16e eeuw wordt dit vervangen door het Haneboek. Daarin 
stonden allerlei stichtelijke teksten met moeilijke woorden. 
Hoe ze daar lezen uit leerden is met de tegenwoordige in-
zichten een raadsel. 

 Hetzelfde geldt voor het rekenen. Dat ging volgens de me-
thode Bartjens. De sommen uit dit boek  waren zo moeilijk, 
dat veel  onderwijzers ze niet begrepen.  

Schrijven deden ze op een lei met griffel . De griffels wer-
den bewaard in een griffeldoos waar ook een sponzen-
doosje bij hoorde. De lei was een prettig leermiddel. Deed 
je iets fout, of gleed de griffel uit. Geen nood, spons er over 
en opnieuw beginnen.  

Voor heel bijzondere gelegenheden werd er met een gan-
zenveer geschreven. Later kwamen potloden en kroontjes-
pennen en werden de banken voorzien van stenen potjes 
om inkt in te doen. Pen en inkt bleven lang in gebruik. In de 
jaren zestig doen balpen en vulpen hun intrede. De school 
uit 1811 blijft in gebruik tot 1907. Ook dan is het de inspec-
tie die zegt dat er nieuwbouw moet plaatsvinden, omdat het 
oude gebouw niet meer geschikt is.  
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Er ontstaat een boel gedoe over de plek . Uiteindelijk wordt 
er gekozen voor de plek aan de Zuidlaarderweg. 

Op vrijdag 20  november 1908 wordt het gebouw feestelijk 
geopend en de maandag na de opening zet meester Kool ‘s 
morgens alle kinderen in het gelid bij het oude schooltje en 
zegt plechtig: “Vaarwel oude school en voorwaarts mars” en 
zo marcheert de groep naar de Zuidlaarderweg. 

Een jaar later wordt ter gelegenheid van de geboorte van 
prinses Juliana de bruine beuk gepoot met in een pot wat 
muntjes en een lijst met de namen van alle kinderen. 

Generaties gaan in Noordlaren na elkaar naar deze school. 
Meesters en juffen bepalen het beleid . Ouders hebben wei-
nig invloed. Natuurlijk doen zich af en toe incidenten voor, 
maar die leiden niet tot grote problemen. De agrarische sa-
menleving kent weinig of geen schokmomenten. Ook in de 
oorlogstijd gaat, met de nodige beperkingen, het onderwijs 
door.  

In de opbouwjaren na de oorlog schommelt het aantal leer-
lingen steeds rondom de 70. Dat betekent in die tijd soms 
een driemansschool en soms een tweemansschool. Dat 

laatste is zoals een leerkracht het noemt af en 
toe“beestenwerk”.  

De kleuters hebben in die naoorlogse jaren een plek gekre-
gen in het gebouw. Probleem is wel dat het gymlokaal daar-
mee bezet is en dat er gezocht moet worden naar een oplos-
sing. 

Geprobeerd wordt nog om een gymzaal te realiseren naast 
het gebouw. Dat lukt om verschillende redenen niet. De op-
lossing wordt gevonden in het vervoeren van groepen naar 
het gymlokaal de Groenenberg in Glimmen. 

De onderwijsinhoudelijke zaken veranderen in dezelfde peri-
ode. Verschillende elkaar opvolgende hoofden der scholen 
brengen nieuwe ideeën mee en het gemeentebestuur geeft 
ze de financiële mogelijkheden. 

In 1974 vertrekken de kleuters naar een eigen gebouw aan 
het eind van de Steegakkers. De algemeen geldende ideeën 
over kleuteronderwijs gaan in de richting van het hebben van 
een eigen plekje en dat is dan gerealiseerd. De beide juffen  
vinden  het jammer, want er was heel veel samenwerking. 

In mei en juni 1977 wordt het dorp opgeschrikt door de trein-
kaping bij de Punt. Voor ouders, leerkrachten en kinderen 
leverde dit veel spanning op.  

In de jaren tachtig sluit de school in Midlaren en krijgt onze 
school er een twintigtal kinderen bij. De school groeit. Als het 
lager en kleuteronderwijs moet samengaan in de basis-
school dreigt er een probleem. De gemeente wil graag een 
nieuw gebouw bij het kleuterschooltje. Breed is het protest 
uitmondend in een demonstratieve optocht bij het gemeente-
huis in Haren. Uiteindelijk keurt de raad bij en verbouw van 
het gebouw aan de Zuidlaarderweg goed. En dan begint in 
1992 de grote verbouwing en wordt de verbouwde school 
feestelijk in gebruik genomen.  

Het dorp blijft veranderen. Het aantal boeren en arbeidersge-
zinnen loopt sterk terug. Voor Noordlaarder jong volwasse-
nen is er nauwelijks een mogelijkheid een woning te be-
machtigen. Veel nieuwe inkomers roemen vooral het woon-
genot, polder en bos vlakbij en bovendien is er een school 
die goed bekend staat. De school trekt ook leerlingen van 
buiten het dorp, uit Onnen en uit Zuidlaren.  
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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 

Bij veel activiteiten voor kinderen worden hun ouders 
betrokken en dat wordt op prijs gesteld. Door de groei 
van het aantal leerlingen tot boven de honderd en het 
plaats bieden aan de peuterspeelzaal en later kinder-
dagopvang moet er regelmatig intern worden verhuisd. 
De maatschappelijke druk op de school wordt steeds 
groter. Het lijkt er in de laatste jaren erg op dat verzelf-
standiging van het openbaar onderwijs door scholen in 
een stichting onder te brengen dé oplossing moet wor-
den voor de toekomst. Daarmee heeft het openbaar 
bestuur (gemeenteraad) zijn invloed verloren. Daar-
naast heerst de mening, dat alleen groter ook beter is. 
Ook de overmatige kwaliteitsdruk op leerkrachten en 
kinderen door veel toetsen en testen af te nemen draagt 
bij aan het hanteren van een wel heel sterk vergroot-
glas. En natuurlijk is het aantal leerlingen in totaal in de 

laatste jaren teruggelopen. 

Het is treurig dat een voorziening waar aan acht eeuwen 
lang meesters, juffen en ouders hun beste krachten hebben 
gegeven, uit overwegingen van bezuiniging, schaalvergroting 
en nieuwe bestuurlijke verhoudingen moet sluiten. 

Bedenk wel wat nu verdwenen is, komt niet meer terug. 

Aaf Huizing (oud  leerkracht) 

Jan Luis ( oud directeur) 

(Voor dit artikel hebben we o.a. gebruik gemaakt van het 
herdenkingsboek “75 jaar o.l.s. Noordlaren”, geschreven 
door  Henk Luning in 1983. De foto’s komen uit particuliere 
collecties.)  

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


Noordlaren   

SCHOOLKRANT 

September 2014 

6 

DE KERK, DE SCHOOL EN HET DORP 

Noordlaren, een bevoorrecht dorp 

Door: Jogchem de Jonge, met gebruikmaking van Openbare Lagere School 
Noordlaren, 1908-1983 

Vroegere jaren 

Kerkdorpen in Nederland hadden vanouds een bevoor-
rechte positie. Zij bezaten reeds vroeg een school. Kerk 
en school waren met elkaar verbonden. De pastoor gaf 
het onderwijs. Zo was het ook in Noordlaren. Na de re-
formatie wordt het preken en het geven van onderwijs 
losgekoppeld. Het lesgeven wordt vanaf dat moment 
overgelaten aan de koster. De dominee krijgt een toe-
ziende functie. Veel dominees zullen hiermee niet zo ge-
lukkig zijn geweest. Aan het geven van onderwijs waren 

immers inkomsten verbonden. 

In Noordlaren zal dit minder het geval zijn geweest. Van 
1595 tot 1644 waren Haren en Noordlaren een samenge-
voegde kerkelijke gemeente. De dominee woonde in Haren 
en dus is de koster onderwijzer. Het noodzakelijke contact 
tussen koster/meester en dominee leidde in 1633 tot een 
huwelijk van de koster met het dienstmeisje van de dominee. 

In 1629 wordt in Noordlaren door plaatselijke timmerlui een 
nieuwe school annex kostershuis gebouwd. De dorpsge-
meenschap hielp mee. In 1810 wordt deze school bestem-
peld als 'zwijnenstal'. Een nieuwe tweeklassige school wordt 
namens het gemeentebestuur aanbesteed. De bevolking 
hielp nog wel mee het oude schooltje af te breken. De nieuw 
gebouwde school blijft ongeveer een eeuw in gebruik.  

Ondanks een verbouwing blijft de school te klein. Niet door 
meer kinderen, maar door meer schoolbezoek na het inwer-
king treden van de schoolwet van 1880. Tijdens het hooien 
en aardappel krabben (handmatig rooien) werden de kin-
deren vaak thuis gehouden. De stemming ten aanzien van 
het onderwijs wordt positiever. Daarbij helpt mee dat ouders, 
die het schoolgeld niet kunnen betalen, werden vrijgesteld. 
De school heeft in 1907 drieënnegentig  leerlingen, waarvan 
48 meisjes en 45 jongens. In totaal volgen 46 leerlingen kos-
teloos onderwijs. 

De nieuwe school 

Aan de bouw van de nu gesloten Openbare Lagere School, 
in latere jaren bekend als de Rieshoek, ging een intensieve 

voorbereiding vooraf. De commissie van toezicht op het la-
ger onderwijs is nadrukkelijk bezig met het ruimteprobleem 
in Noordlaren. Zij concludeert; dat door de toegenomen be-
volking voor de openbare lagere scholen en de inrichting 
van sommige schoolgebouwen algehele vernieuwing of in-
grijpende wijziging binnen afzienbare tijd noodzakelijk zal 
zijn. Het schoolgebouw is klein en voldoet niet meer aan de 
zelfs matig te stellen eisen. Dat geldt ook voor het meubilair 
en de leermiddelen. De commissie is van mening dat de 
lagere school de leerlingen klaar moet stomen voor het da-
gelijks leven. Daar heeft eenieder potlood en papier bij de 
hand en geen lei of griffel. Het hoofd der school heeft een 
begin gemaakt met modernisering door het inrichten van 
een bibliotheek. Zij omvat een 20-tal boekwerkjes. 

In mei 1907 deelt de commissie aan de district-
schoolopziener in Winschoten mee dat zij reeds lang heeft 
aangedrongen op het bouwen van een nieuwe school. Ook 
aan B en W wordt duidelijk gemaakt dat het Rijksschooltoe-
zicht de situatie niet langer zal gedogen. Tegen het einde 
van het jaar werpt dit zijn vruchten af en is men hoopvol ge-
stemd. 

Per 1 mei 1908 komen veel nieuwe leerlingen naar school. 
In totaal zijn dat dan 107. Om de school te ontlasten is de 
schoolgrens verlegd. De kinderen van de Vogelzangsteeg 
gaan daarmee in Glimmen naar school. Door de toename 
van het aantal leerlingen is het nodig een derde leerkracht 
te benoemen. Het hoofd der school, de heer Kool, krijgt hier-
bij  ruime inspraak. Met ingang van 15 mei wordt een onder-
wijzeres benoemd. De drie leerkrachten hebben nu ieder 2 
klassen. Tot de nieuwe school klaar is, wordt de juffrouw 
met haar twee klassen ondergebracht in het catechisatie 
gebouwtje van de kerk. De gemeente had intussen een 
bouwcommissie benoemd en was begonnen met het onder-
zoek naar geschikte terreinen. De commissie van toezicht  
krijgt vervolgens bericht dat B en W de nieuwe school willen 
bouwen op de plaats van de oude . 

De commissie is samen met een lid van de bouwcommissie 
niet overtuigd dat de school daar gebouwd moet worden. De 
ruimte is te klein. B en W krijgen dan ook het advies het 
nieuwe gebouw op een andere plek te bouwen. Tegen het 
advies gaat B en W in onderhandeling met de kerkvoogdij 
Noordlaren. Die zijn bereid een stuk tuin van de kosterij af te 
staan. De burgemeester gaat met de raad kijken en ziet dat 
het terrein te klein is. Voor realisering van de nieuwbouw 
moet 1,80 meter van de kosterij worden afgebroken. De ge-
meente wil daarnaast nog een vrije doorgang achter de kos-
terij voor het legen van de privaten. De kerkeraad ziet van 
haar plannen af en biedt de Lijnakker aan. Een centraal punt 
midden in het dorp aan de noordzijde van de Kerkstraat. 
Een gedeelte van dit perceel was al verkocht voor de bouw 
van de melkfabriek. In het uiteindelijke aanbod komt de Lijn-
akker niet voor. Wel biedt de kerk een volgend perceel aan 
en wel een stuk tuin gelegen achter de oude school. Ook 
een aantal particulieren doen een aanbod. De keuze valt 
uiteindelijk op een terrein van J.O. Hoenderken tegenover 
de manufacturier Timmer. 

In een gezamenlijke vergadering van de bouwcommissie en 
de commissie van toezicht in Noordlaren op 10 januari 1908 
valt de keuze op 2864 m2 grond, beschikbaar gesteld door 
de heren Van Delden en Veldman. Daarop zal de nieuwe 
school worden gebouwd. Het besluit tot aankoop valt in de 
raadsvergadering van 2 maart 1908.  

Foto 1890 
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 Op 27 april worden tekening en bestek goedgekeurd. Het 
ontwerp is van gemeentearchitect E. Evenhuis. Meester Kool 
zit hem behoorlijk op zijn huid, met de boodschap er vooral 
iets goeds van te maken. 

Het resultaat is een voor die tijd moderne halschool met vier 
lokalen. Na goedkeuring volgt de aanbestedingsprocedure. 
Op 15 juni 1908 wordt de overeenkomst getekend met H. 
Sikkens aannemer te Noordlaren. De bouw en inrichting 
wordt in vijf maanden geklaard. 

Op 20 november 1908 wordt de nieuwe school plechtig geo-
pend met de nodige feestelijkheden. Zo trakteert meester 
Kool de kinderen op bananen, een bijzondere versnapering 
in die tijd. Ook de oude schoolgrens wordt hersteld. De kin-
deren van de Vogelzangsteeg gaan in het vervolg weer in 
Noordlaren naar school. 

Einde van een tijdperk 

De aanstelling van meester T. Kool op 1 juli 1906 is een ge-
zamenlijk besluit van gemeentebestuur en kerkbestuur, in de 
functie van koster/organist. Tijdens de sollicitatie procedure 
laat men alle kandidaten komen voor een proefbespeling op 
het orgel. De uitverkiezing van de heer Kool heeft minder te 
maken met zijn kwaliteiten als onderwijzer, maar meer met 
zijn orgelspel. Meester Kool is een veelzijdig man. In 1908 
vraagt de landbouwvereniging een lokaal van de nieuwe 
school beschikbaar te stellen voor landbouwonderwijs. 
Meester Kool verzorgt een tweejarige cursus waar kinderen 
uit de wijde omgeving op afkomen. 

De oude school met (onder)grond wordt uiteindelijk terugge-
kocht door de kerk, met de bedoeling catechisatie les te ge-
ven. In 1910 wordt de oude school afgebroken. Het vrijgeko-
men terrein wordt bij de tuin van de kosterij gevoegd. Mees-
ter Kool neemt op vrijdag 31 mei 1935 afscheid. Gezien zijn 
vele verdiensten voor het dorp vindt een onverwachte huldi-
ging in de vestibule van de school plaats. Met het vertrek van 
meester Kool wordt een tijdperk afgesloten. Koster en orga-
nist worden vanaf dat moment aparte functies. De invloed 
van de kerk op het onderwijs in Noordlaren wordt daarmee 
verminderd en het nieuwe hoofd der school kan zich volledig 
inzetten voor het onderwijs. 
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

 

  

 

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-50648081  

VOORTGANKELIJKHEID 

Door Bas Nijhof 

Toen ik zaterdag De Rieshoek binnen kwam, liep ik 
tegen Wim de conciërge op. Er was een rommel-
markt in de gymzaal, waar ze allerlei spullen van de 
school verkochten. Een uitverkoop omdat de school 
moest sluiten. Te klein en te weinig leerlingen om te 
kunnen blijven bestaan. Dat gebouw met veel herin-
neringen, waar ook mijn kinderen begonnen met hun 
vorming. Afgelopen zomer nog was hun Juf Gea 
overleden. Niets blijft, alles veranderd,  maar wat 

gaat het soms snel en onherroepelijk!  

Wim toonde me trots zijn kleinkind en dochter, die in ver-
wachting was van een tweede. Volgens haar waren er 
nu veel vrouwen zwanger.  Dat had met de crisis te ma-
ken, grapte Wim.  Geld bepaald ook onze vruchtbaar-
heid?!  

Gewoon alles bewaren en in deze toestand laten, dacht 
ik. Over enkele jaren zijn er in het dorp weer veel kinder-
tjes. En het moet dan allemaal ook weer klein in plaats 
van groot. Een natuurlijke cyclus van op en neer. Hoe-
veel crisis komt er nog? Dan hebben ze hier weer een 
schooltje nodig en kunnen ze er zo weer in.  

Dat zei ik ook tegen Peter, die verderop met een opge-
rolde wereldkaart onder zijn arm stond. “Over tien jaar 
zijn wij hier uitgewoond. Ik ben dan 70 jaar!” Ik schrok 
toen ik het zei. Zeventig. Over tien jaar. Oh, jee! Leef ik 
dan nog wel?  

Tien jaar geleden zat Sander in Groep 4. En stond ik in 
het halletje of het schoolplein hem op te wachten. Maar 
wat ruik ik nu? Doe ik het in mijn broek? Zoals toen op 
de kleuterschool? Maar nee, een hevig onweer met zwa-
re regenbuien deden de riolen via de toiletten overlopen. 
Het stroomde over de vloer naar ons toe. Zo gaan de 
dingen soms.  

Eerst maar even naar de kapper. Daarna kwam ik terug 
om nog wat spulletjes te kopen en mijn mening over alle 

ideeën te geven.  

Op zolder stond de zware zwarte kachel van Sinterklaas. De 
kachel die op 5 december in de gymzaal gloeide en waar de 
kleutertjes hun schoen de dag ervoor konden zetten. Die 
past mooi bij mij thuis in de schouw van de “rode kamer”. 
Wim zeulde het zware ding voor de laatste keer via de twee 
steile trappen naar beneden en zette hem in mijn auto.  

In de toekomst, als het vieren van Sinterklaas met echte 
Zwarte Pieten verboden is, kan het feest in illegaliteit bij mij 
nog gevierd worden. Komt u allen! 

Ja, laten we in het schooltje een Commando- en Verzets-
centrum tegen alle onzinnigheid beginnen!  En tevens een 
Crisiscentrum in alle toekomstige rampspoed. 

Maar de oude stoel van Sint met kroon is onverkocht op zol-
der blijven staan. Naast het statieportret van Beatrix en 
Claus. En nog vele andere waardevolle voorwerpen. 

Midden in de nacht schrok ik wakker. Weer hevig nerveus 
van die gedachte aan de tijd die mij nog rest. Ook mijn huis 
zal binnenkort worden leeggeruimd. Maar ver weg hoorde ik 
nog al die spelende kinderen op het schoolplein. 

Tot de bel ging, voor de laatste maal. 

Dank jullie allemaal die er waren in die lagere school. Het 
behoorde tot het hoogste, tot het verdween door de  

voortgankelijkheid. 

Nota Bene, Noordlaren, 25-5-2014 
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SCHOOLSE MIJMERINGEN 

Door: Ida Kroeze, gastredacteur 

Inleiding 

De Openbare Lagere School De Rieshoek heeft haar deu-
ren gesloten. Gedurende 106 jaar hebben meerdere ge-
neraties Noordlaarders de Openbare School bezocht. Ze 
hebben daar de basiskennis opgedaan voor hun verdere 
leven. Gelukkig wonen in ons dorp nog veel mensen die 
herinneringen hebben aan hun lagere schooltijd. Als je 
ernaar vraagt komt er heel wat boven drijven. Deze ver-
halen hebben mede de geschiedenis van Noordlaren be-
paald. Aan een aantal mensen van verschillende leeftij-
den die nog werken en/of wonen in Noordlaren hebben 

we dezelfde vragen gesteld. 

Verantwoording 

In totaal zijn 17 vragen gesteld. Twintig inwoners hebben 
geantwoord. 

De beantwoording is dan weer zeer uitgebreid en dan weer 
beknopt. De oudste inwoner die de vragen beantwoordde is 
84 en de jongste 9 jaar oud. Een aantal vragen hebben be-
trekking op de periode rond en na de tweede wereldoorlog. 
Die zijn voor de jongere generatie dus niet relevant. Wat blijft 
is een tijdsbeeld. Een overzicht van de ontwikkeling van dorp 
en school en de ontwikkeling van het maatschappelijke leven 
in de twintigste eeuw. Dit tijdsbeeld vormt de basis voor het 
opnemen van de antwoorden.  

Dat betekent dat niet alle antwoorden per deelnemer zijn op-
genomen. Soms wordt volstaan met een samenvatting van 
de antwoorden. Dan weer komen alle deelnemers met hun 
antwoorden uitvoerig aan bod. De vragen zijn genummerd en 
recht gedrukt. De antwoorden zijn cursief weergegeven. Veel 
is daarbij gezegd. Maar soms is tussen de regels door te le-
zen dat niet iedereen het achterste van zijn of haar tong heeft 
laten zien. Daar waar antwoorden van deelnemers letterlijk 
zijn opgenomen, wordt dat aangegeven met initialen. 

Het ontstane tijdsbeeld geeft een boeiende inkijk in de ont-
wikkeling van het lesgeven, de gebruikte leer- en lesmidde-
len. De school moet immers de leerlingen voorbereiden op 
het dagelijks leven. 

Wij willen eenieder die de moeite heeft genomen de vragen 
te beantwoorden bedanken. Voor alle duidelijkheid wordt ver-
meld dat de ingevulde vragenlijst per deelnemer integraal zal 
worden opgenomen op de website van Noordlaren. Iedereen 
kan dan nog eens rustig nalezen hoe de deelnemers het on-
derwijs in Noordlaren door de jaren heen hebben ervaren. 

De Vragen 

De beantwoordde vragen zijn verhalen met daarin lief, maar 
ook leed die in herinneringen zijn samengepakt van onder-
staande Noordlaarders: 

1 Wil je beginnen met je naam, geboortedatum en waar je 

woonde, tijdens de Lagere School periode in Noordlaren 

Weet je nog wie uit jouw familie allemaal in Noordlaren naar 
school gingen? 

 

 

Van veel deelnemers gingen zowel grootvader, zoon als 
kleinzoon naar de OBS, zoals bij de familie Vos. Of zoals bij 
de familie Veldman, grootvader, zoon en kleindochters. Of 
moeder, zoon en kleindochter bij Tity Vos en Marc en Corrie 
Bansema; of vader en zoon zoals bij de familie Kielman en 
Eisses. Uit de antwoorden blijkt dat de deelnemers vaak vele 
generaties stevig geworteld zijn in Noordlaren. 

2 Wat was/is  het beroep van je vader/moeder.  

Waren je ouders ook actief betrokken bij de gebeurtenissen 
op school. 

Gingen ze ook naar de ouderavond /10 minuten gesprek of 
i.d. ? 

De beroepen die door de mannen worden genoemd zijn be-
roepspalingvisser, boer, veehouder, timmerman, schilder, 
monteur/werkplaatschef, medewerker van NedTrain en 
chauffeur. Vrouwen van de oudere generatie waren over het 
algemeen huisvrouw. De jongeren generatie heeft meestal 
een baan. Zij werken in de zorg, op de bloemenveiling, of als 
lerares of communicatie adviseur.  

De teenagers en twintigers zijn nog bezig met een vervolg-
opleiding. In het verleden gingen de ouders meestal wel naar 
rapportbesprekingen. Later werden dit 10 minuten gesprek-
ken. Uit de antwoorden komt duidelijk naar voren dat de ou-
ders in de loop van de tijd mondiger zijn geworden en meer 

Deelnemers   Initialen 

Klaas Vos 13-09-1930 K.V. 

Albert Jan Veldman 26-12-1934 A.J.V. 

Ep Kielman 15-08-1936 E.K. 

Roelfien Hemmes-
Rutgers 

12-02-1938 R.H. 

Tity(Klasiena) Vos 07-11-1947 T.V. 

Hendrik Hoenderken 21 -02-1950 H.H. 

Janny Hulzebos 17-10-1959 J.H. 

Mans Vos 07-09-1963 M.V. 

Geert Eisses 27-07-1963 G.E. 

Jan Geert Veldman 02-07-1968 J.G.V. 

Lars Ruröde 21-07-1969 L.R. 

Marc Bansema 04-10-1972 M.B. 

Wiejanda Moltmaker 09-05-1974 W.M. 

Johan Kielman 06-03-1974 J.K. 

Martin Vos 13-12-1990 Ma.V. 

Leon Eisses 13-12-1997 L.E. 

Carolien Kroeze 27-03-1999 C.K. 

Corrie Bansema 23-09-1999 C.B. 

Annet Veldman 19-10-2001 A.V. 

Ellis Veldman 02-01-2005 E.V. 
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bij de school betrokken. 

3 Ging je ook naar de kleuterschool? 

De kleuterschool in de Lagere School vanaf 1950 ? 

later het aparte kleuterschooltje Achter de Hoven? 

Weer later in OBS De Rieshoek 

Wat waren de activiteiten en heb je nog leuke anekdotes 
uit die tijd? 

Hier is sprake van een duidelijk tijdsbeeld. Tot 1950 was 
aan de school geen kleuterschool verbonden. Vanaf 1950 
was de kleuterschool in het schoolgebouw gevestigd. Dit 
blijft zo tot 1974. Daarna gaat de kleuterschool naar de 
zogenoemde Villa, gebouwd om dienst te kunnen doen 
als woonhuis voor de directeur. Na verbouwing van de 
school in 1992 komt de kleuterschool terug in de Ries-
hoek. 

 
4 Welke vakken had je op de basisschool, wat vond je 
leuk en welke minder leuk. Hoe heb je leren lezen, 

leesplank aap,noot mies of een andere methode. 

Vertel er eens wat van. 

Ook hier een duidelijk tijdsbeeld. De vakken waren vroe-
ger taal, rekenen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, 
schrijven, vlijt en gedrag. Later werden allerlei keuze vak-
ken geïntroduceerd, zoals biologie, Engels, godsdienston-
derwijs, begrijpend lezen etc. Ook leren zwemmen was 
een keuzevak. Het zwemonderricht vond plaats in natuur-
bad De Appelbergen. 

5 Wie kan iets vertellen over spreekbeurten? 

Mocht je ook iets mee nemen om de spreekbeurt duidelij-
ker te maken. 

Bijv : een beest,filmpje e.d. 

Over het algemeen hebben de deelnemers weinig herin-
neringen aan de spreekbeurten. Van spreekbeurten was 
eerst helemaal geen sprake. Na 1970 komt dit geleidelijk 
in zwang. Onderwerpen zijn , Visserij en Jacht, Van Kalf 
tot Koe etc. Tegenwoordig worden spreekbeurten zelfs 

gegeven in de vorm van van powerpoint presentaties. 

6 Weet je de namen nog van alle meesters en juffen, ook 

de vakleerkrachten. 

Heb je leuke herinneringen aan ze. 

Noem 1 meester/juf die veel indruk op je maakte en waar-
om? 

K.V. 

Meester Pier, Boer en juf Wiegers 

A.J.V. 

Juf Wichertjes was niet leuk, want als die je een klap gaf 
draaide ze de knop van haar ring naar de binnenkant van 
haar hand. Bewondering voor meester Pier omdat die Sint 
geen hand wilde geven in de oorlog. 

E.K. 

Juf Wiegers (1e jaar), Juf Groeneveld (2e jaar), Meester Pier 
(klas 3 en 4), Meester Boer (klas 5 en 6). 

Meester Pier was een goede/leuke meester 

R.H. 

De namen waren Juf Groeneveld, meester Pier en meester 
de Boer. Juf de Vries is er tijdelijk geweest direct na de oor-
log toen meester Boer afwezig was. Juf Groeneveld maakte 
indruk op mij. Ik hield van haar. Ik vergeet nooit dat “wipje” 
met haar fiets over de rooster voor de school deur. Om er op 
te stappen vond ze vies. 

In de oorlog gingen wij als eerste klassers twee ochtenden 
naar Havinga. Kregen we les in de mooie kamer. Klassen 3 
en 4 gingen naar Nijhof. 

T.V. 

De namen van de meesters en juffen waren: juf Versol, juf 
Boog, Juf Huizing(kwam toen ik in de eerste klas zat), Mees-
ter Pier, meester Boer. 

Juf Huizing vond ik erg aardig.  

Ze stuurde me wel een keer de gang op omdat ik gekke bek-
ken trok, wat ik net geleerd had van mijn zus. 
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Van juf Boog kreeg ik een draai om de oren, zal wel een 
reden gehad hebben. 

Meester Pier liet me een briefje voorlezen die Ineke Kingma 
van mij kreeg met vieze woorden erop. 

 Ik moest net zolang bij de lessenaar blijven staan tot ik zei 
wat erop stond.  

Ik durfde het niet thuis te vertellen, heb me erg geschaamd 
toen ik bij die lessenaar stond. 

Meester Boer kon ontzettend kwaad worden. Hij smeet 
soms z,n stemvork door de klas, als er geklierd werd tijdens 
het zanguurtje door de jongens. 

Meester Pier had een soort bamboestokje die hij gebruikte 
bij het aanwijzen op de aardrijkskunde kaart en volgens mij 
tijdens het zingen. 

H.H. 

Juf Sipma op de kleuterschool 

Juf Huizing klas 1 en 2 

Meester Pier 3 en 4 . 

Meester de Boer 5 en 6 . 

Later ging meester Pier met pensioen en waren klas 1,2,3, 
in een lokaal en 4,5,6, in een lokaal. 

Meester Pier kwam weer terug toen meester de Boer plotse-
ling overleed. 

Meester de Boer kon vreselijk kwaad worden liep rood aan 
en sloeg met de vuist op tafel. 

J.H. 

Kleuterjuf, gym, handwerken juf Dalmolen 

Klas 1,2,3 juf Huizing we mochten een keer met 2 vriendin-
nen met de bus (voor de 1e keer voor mij) naar juf Huizing in 
Gasselte. 

Klas 4 meester Tuininga en eerst meester Lameris die be-
gon altijd met een zelfverzonnen verhaal!! Klas 5/6 meester 
Helder. 

 

M.V. 

Juf Huizing meester Helder,Dijkema,Tuinman, Martijn. 

G.E. 

Kleuterjuf Dijkstra Ik heb leren lezen en rekenen bij Juf Hui-
zing vaak door alles gezamenlijk het leesplank te oefenen. 
En tot in den treure tussen de lijntjes schrijven wat nooit luk-
te. In klas 3/4  hadden we les van meester Dijkema en Teu-
ninga best wel leuke meesters. 

Je werd daar voorbereid om naar klas 5 en 6 te gaan naar 
meester (veldwachter tiran) Helder en meester Martijn. 

Meeste indruk van Helder. 

J.G.V. 

Klas 1 en 2 juf Huizing. Streng!!  Pakte je bij je haar of bij je 
oor. Rode aardbeienneus. At tussen de middag soms bij een 
leerling thuis. 

Klas 3 en 4 meester Wim Dijkema . Rustige, aardige meester 
met veel geduld ( moest ook wel, pittige klas). 

Klas 5 en 6 meester Martijn. Had humor. Jacomien Hammin-
ga gooide in zijn les een schaar naar mijn hoofd. Dat bloed-
de. Meester Martijn heeft toen mijn hoofd volledig inge-
zwachteld, waarop Jacomien zich wezenloos schrok. Verke-
ring van 2 dagen was toen gelijk uit….. 

Invaljuf juf Van Zanten, las voor uit “De straf van Wodan”, 
heel spannend! 

Invalmeester N. Loerop, mooie verhalenverteller. 

Op maandag gaf de plaatselijke dominee, ds. Van Dijk, gods-
dienstles. 

L.R. 

Toen ik op school kwam was meester Helder er nog. 

Juf Huizing, klas 1 en 2; 

Meester Dijkema, klas 3 en 4; 

Meester Helder, klas 5 en 6. Later meester Martijn en Luis. 

Inval krachten, vrouw van Zanten en Nisco Loerop.  
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Meeste indruk:  Meester Martijn, want bij hem zat ik in de 
klas toen ik mijn ongeluk heb gehad. Hij heeft destijds heel 
veel georganiseerd en geregeld. 

M.B. 

Juf Huizing 

Meester Dijkema 

Meester Marijn 

Meester Luis 

W.M. 

Juf Huizing, Meester Dijkema, Meester Luis. Volgens mij 
gaf juf Burkels ook Handenarbeid, en we hadden iemand 
voor gastles Godsdienst, geen idee hoe ze heette. Wel dat 
zij totaal geen orde kon houden. Iemand in de klas had zo’ 
n terugfluit-dingetje. Als je dan heel zachtjes floot dan 
maakte ‘ie een tringelend geluid.... ze kon er maar niet ach-
ter komen van wie die was... vaak een chaotische les. 
Meester Dijkema heeft, op mij, de meeste indruk gemaakt: 
het was altijd leuk in de klas. Hij gaf leuk les, kon ook wel 
streng zijn, maar er was ook ruimte voor lol. 

J.K. 

Juf Burkels 1e jaar 

Juf Groeneveld 2e en 3e jaar 

1e en 2e klas juf Huizing 

3e en 4e klas Meester Dijkema 

5e en 6e klas meester Luis 

Juf Huizing was goed en toch streng met een grap en een 
grol. 

Ma.V. 

Juf Geja, was een lieve juf hoewel ze soms ook wel streng 
was.. 

L.E. 

Groep 1 en 2 Juf Geja,  

Groep 3 juf Alie en juf Kraaiennest 

Groep 4 juf Alie 

Groep 5 juf Kraaiennest 

Groep6 juf Alie en in 7en 8 meester Rogier 

In groep 8 kwam elke 2e woensdag juf Gonny lesgeven en 
toen mocht iedereen  op Youtube een liedje op zetten en 
wat van vertellen. 

C.K. 

Juf Gea in groep 2, Juf Alie, Juf Brenda, Juf Saskia ,Juf 
Gonny, meester Hans, Juf Trijnie, Meester Rogier en voor 
gym Juf Susan 

Ik was bang voor juf Saskia 

Meester Rogier kon ik wel goed mee opschieten en was leuk 
met de kampen en de musicals 

C.B. 

Groep 1/2 juf Gea  groep 3/4 juf Alie en juf Jitty (en juf Ren-
je) 

Groep 5 juf Saskia, juf Brenda en meester Hans. Groep 6 
meester Hans en juf Trijnie. Groep 7/8 meester Rogier en juf 
Gonnie. 

Ik ben heel erg blij met de meesters en juffen die ik heb ge-
had. Ik werkte niet erg snel en meester Hans liet mij de helft 
doen van onze taken. Juf Trijnie stopte daarmee en dat is 
heel goed uitgepakt daar ben ik haar erg dankbaar voor. 

A.V. 

3 jaar juf Geja. 

Groep 3 juf Jittie. 

Groep 4 en 5 juf Trijnie. 

Groep 6 meester Rogier. 

Groep  en 8 meester Jasper. 

Meester Rogier was het leukst; vrolijk en grappig en wist 
altijd overal een oplossing voor te vinden. 
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E.V. 

In groep 1/2 had ik eerst juf Geja (vanwege pensioen) toen 
juf Karina (vanwege baby) en later juf Lisette   

In groep 3 had ik  

In groep 4 had ik juf Trijnie  

In groep 5 had ik mijn laatste juf juf Daniëlle 

We hadden/hebben gym van juf Suzan.  

Mijn lievelingsjuf was juf Daniëlle, omdat dat gewoon mijn 
voorbeeld was en ik haar super goed vond niet te streng en 
niet te lief ik miste haar de eerste dag van de vakantie al. 

 

7 Heb je het Wilhelmus op school leren zingen. 

Waren de liedjes die je leerde leuk, ken je ze nog? 

Ken je nog kringspel liedjes. 

Bijv : Waar de blanke top der duinen / of uit Kinderen voor 
kinderen. 

K.V. 

Heb je het Wilhelmus op school leren zingen.  -Ja  

Waren de liedjes die je leerde leuk, ken je ze nog? -Nee 

Ken je nog kringspel liedjes.    -Nee 

A.J.V. 

Heb je het Wilhelmus op school leren zingen. 

Ja waarschijnlijk na de bevrijding. 

Waren de liedjes die je leerde leuk, ken je ze nog? 

Ik vond de volgende liedjes mooi: 

Klein vogelein op groene tak, 

Langs berg en dal klinkt hoorngeschal 

Waar in ,t bronsgroen eikenhout nachtegaaltje zingt ( Lim-
burgs Volkslied 

E.K. 

Geen Wilhelmus (kant niet herinneren) was toen geen zan-
ger nog steeds geen zanger (hekel aan zingen) 

R.H. 

Heb je het Wilhelmus op school leren zingen.  -
Neen 

Waren de liedjes die je leerde leuk, ken je ze nog?  -Ze 
waren leuk 

Ken je nog kringspel liedjes.   

Zakdoekje leggen 

Een liedje die ik nog gedeeltelijk ken is:  

Zusje heeft op haar wiegegordijntje 

Allemaal bloemetjes groot en klein  

De rest van het liedje ben ik vergeten. 

T.V. 
Heb je het Wilhelmus op school leren zingen. 

Ja, het Wilhelmus leerden we  wel. (zongen we met Konin-
ginnedag achter school en daarna deden we spelletjes)
Verder : Ferme jongens stoere knapen, foei hoe suffend 
staat gij daar. Zijt ge dan niet welgeschapen, zijt ge niet van 
zessen klaar? Schaamt u jongens en ga meehee, naahaar 
de zeehee, naahaar de zee. Al dat genre liedjes hebben we 
geleerd. 

Meester Boer kende veel liedjes. Hij schreef de teksten op 
het bord en wij hadden een schrift speciaal voor het opschrij-
ven van de liedjes. 

Ik weet nog het liedje:  

Smidje mijn smidje waar werk je zo voor 

Werk je zo eindeloos eindeloos door? 

Is dan het smeden je leven, je lust, 

Gun je die hamer geen ogenblik rust? 

Klop, klop klop klop klop klop klop, 

Klop, klop klop klop klop klop klop. 
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Ik heb het schrift met deze liedjes nog. 

Kringspelliedjes ken ik nog van het speelkwartier: lange lan-
ge riege, twintig is een stiege, dartig is een ooievoor. Janne-
ke, Janneke, wat dust doe door. 

En: 

Maria zat laatst op en steen, op een steen, op een steen. 

Maria zat laatst op een steen, op een steen. 

Toen kwam de boze Hendrik ,eraan, Hendrik eraan, Hendrik 
eraan 

Toen kwam de boze Hendrik eraan, Hendrik eraan. 

 
Maria waarom huil jij zo, huil jij zo, huil jij zo 

Maria waarom huil jij zo, huil jij zo. 

Omdat ik morgen sterven moet, sterven moet, sterven moet 

Omdat ik morgen sterven moet, sterven moet 

Hij beet haar toen de kop eraf, kop eraf, kop eraf 

Hij beet haar toen de kop eraf, kop eraf. 

Boogspringen deden we veel, met bijbehorende liedjes, 
touwtje springen, kaatsen met twee en drie ballen. Hinkelen 
en knikkeren. 

Kastie was ook een geliefd spel. 

Het handspel speelde je met twee personen. Handen tegen 
elkaar klappen en wisselen met linker en rechterhand en je 
tegenspeler omgekeerd met bijbehorende liedjes.( ,t was 
nacht, ,t was nacht, ,t was midden in de nacht. Daar hoor-
den wij een vreselijke klap. Het waren zeven vlooien, vier 
witten en drie rooien. De witten waren zeven meter lang, ze 
trokken m,n vader,s onderbroekie an, een jas met gouden 
knopen , die gingen zij verkopen. Aan wie, aan wie, aan 
koning Willem drie. 

H.H. 

Heb je het Wilhelmus op school leren zingen. 

Het Wilhelmus wel op school geleerd (2 coupletten) 

Van de andere liedjes kan ik mij niet veel herinneren 

J.H. 

Bij meester Lameris hebben we een aantal leuke liedjes ge-
leerd, voor die tijd vrij modern geloof ik, 

“3 boerenjongens die dansen in de kring”vond ik geloof ik 
wel leuk/spannend. 

Ma.V. 

Heb je het Wilhelmus op school leren zingen. 

Ja het eerste en het zesde couplet  

G.E. 

Waren de liedjes die je leerde leuk, ken je ze nog? 

Ja bij de dikke beuk 

J.K. 

In de geschiedenis les had je een opdrachten boekje over 
de 80 jarige oorlog. En daarin stond de tekst van het Wilhel-
mus 

L.E. 

Geen liedjes die ik me kan herinneren. 

In groep 8 kwam elke 2e woensdag juf Gonny lesgeven en 
toen mocht iedereen  op Youtube een liedje op zetten en 
wat van vertellen. 

C.K. 

We deden in groep 2 zakdoekje leggen 

We hadden wel muziek maar ik ken de liedjes niet meer we 
moesten ook de liedjes van de musical leren. 

C.B. 

Ik heb het Wilhelmus niet geleerd. 

Wel ken ik nog liedjes als “de stoker en de machinist”en 
eentje over een rus die verliefd was op olga. En natuurlijk de 
liedjes uit de musicals! 

A.V. 
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Heb het Wilhelmus geleerd voor Koningsdag. 

‘Bewegen is gezond”was ook voor de Koningsdag. 

Veel Sinterklaasliedjes., voorjaarsliedjes en andere thema-
liedjes zong ik de hele dag! 

E.V. 

Het Wilhelmus heb ik natuurlijk ook op school geleerd. 

We leerde heel veel liedjes van meester Wim die kende ook 
super veel dat vond ik altijd heel leuk om te doen. 

We hebben er heel veel leuke maar ook saaie geleerd ik ken 
ze natuurlijk niet allemaal meer maar nog wel een paar en 
dat zijn deze: er liggen bolletjes in de grond, wat gaan we 
doen met de dronken zeeman?, het is winter bibber bibber , 
veel sinterklaas, kerst en sintmaarten liedjes. 

8 Moest je zaterdags ook naar school? 

Wat deed je dan? 

Vertel iets over handwerken (meisjes) staartdelingen 
(jongens). 

De gymnastiekles in Glimmen, 

Ging je op de fiets of met de bus. 

Deze vraag is alleen van belang voor de oudere generatie. 
Die ging ook zaterdag naar school. De meisjes hadden tot 
ongeveer 10.30 uur handwerkles en de jongens maakten 
staartdelingen tot dezelfde tijd. Daarna op de fiets naar 
Glimmen voor de gymnastiekles en soms zwemmen in de 
Appelbergen. Later werd de fiets ingeruild voor de bus. Van 
enkele oud-leerlingen indrukken opgenomen. 

Hierbij geen namen van de Noordlaarders, maar samenge-
vatte indrukken: 

Zaterdags moesten we ook naar school. We kregen dan 
handwerken. Eerst van Juf Groeneveld later van Delia Kort. 
Ze heeft mij verstellen geleerd sokken en handschoenen 
leren breien. Geweldige Juf. 

Ja, we moesten zaterdag ,s morgens naar school. Dan had-
den de jongens rekenen en de meisjes handwerken van juf 
Andries uit Glimmen.(grieze Griet) Ik vond haar aardig, niet 
altijd leuk wat we moesten doen, maaslappen maken b.v. 

Ik heb nog uit die tijd een baby lakentje en sloopje waar mijn 
kinderen onder geslapen hebben en zelfs mijn kleindochter. 

We hadden eerst gym op school volgens mij en later gingen 
we op de fiets naar Glimmen.  

Zwemles hadden we ook, in het natuurbad Appelbergen. We 
moesten dan aan de hengel om de schoolslag te leren. Zo-
wel gym als zwemles waren niet echt geliefd bij mij.  

Zaterdags hoefde ik niet naar school, dat was voor mijn tijd. 

Gymles hadden we altijd in Glimmen en gingen er altijd met 
de GADO naar toe. Was altijd dringen op de achterbank. Ook 
gingen we altijd met de bus naar Scharlakenhof voor zwem-
les. 

Staartdelingen, schriften vol bij meester Dijkema in de 3e of 
4e klas 

De gymnastiekles in Glimmen, 

Ging je op de fiets of met de bus. 

Met de bus naar gym les in Glimmen 

In het begin wel op zaterdagmorgen. 

Gymnastiek was hier op school een tijd in het lokaal aan de 
noordzijde vooraan 

Als het even kon gingen we op het sportveld achter de 
school. 

Ook hadden we zwemles in natuurbad Appelbergen 

Daar gingen we op de fiets heen 

9 Zaten er ook kinderen uit andere dorpen op school. 

Eerst was dat amper het geval. Na sluiting van de school in 
Midlaren gingen ook veel kinderen uit Midlaren in Noordlaren 
naar school. 

10 Weet jij nog dat er na de oorlog ook evacué kinderen 

uit het westen In Noordlaren naar school gingen. 

Deze kinderen werden in Noordlaarder gezinnen opgevan-
gen i.v.m. de Hongerwinter van 1945 

Wat weet je daar nog van en heb je nog contacten? 

K.V. 

Jaap Trump 

Annie Broer was bij fam. G. Abbring- Lageweg 1 

In 1944 kwamen de eerste kinderen 

A J  

Ik weet nog veel namen en waar ze in huis waren. 

Bij Stoffers was een halfbloed Tommy Samson. 

Dat was de eerste keer dat ik iemand met een donkere 
huidskleur zag 

Jaap Trumpie werd later een pleegkind van de fam. van Bei-
num. 
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11 Weet je nog iets te vertellen over kinderen die in de 
50er jaren met hun familie emigreerden naar Australie, 

Canada. (voor een betere toekomst) 

Gezin van Bakker Prins: Fokko Hillie, Aaldert en Wiecher 

Wiecher Prins was pas op de kleuterschhool toen de familie 
in 1953 vertok 

Hij vertelde dit aan Roelie Eisses- Timmer. 

Hij was drie jaar hulp van de kleuterhof. 

Gezin van Heel (electricien ) Theo en Henk 

Beide gezinnen naar Australie. 

12 Wat zijn je herinneringen aan de Sint viering het 

Kerstfeest de Musical e.d. 

E K 

Geen prettige herinnering aan de Sint (in de zak gezeten) 

Commerciële kerst was er toen nog niet. 

L R 

Sinterklaas was altijd spannend, Hier leefde je naar toe. We 
zaten dan met z’n allen in de hal. Sinterklaas zat op zijn 
grote stoel voor de groep en als je pech had moest je  bij 
hem komen. Was ieder jaar weer leuk. 

De musical was altijd een leuke  afsluiting van het school 
jaar. Als je maar niet alleen moest zingen. 

Het laatste jaar was ik “Peerke” uit België. 

T V 

Ik herinner me dat ik in de eerste klas zat en Sinterklaas 
eerst in alle klassen kwam, daarna werd het feest in de ves-
tibule gezamenlijk gevierd. 

Sint zat voor de klas en zat steeds aan z,n snor te druk-
ken,die los was gegaan. Mijn geloof in de Sint was er niet 
minder om. 

In de vierde klas mocht je kiezen of je meeging naar de 
schouwburg in Groningen of dat je op school bleef om het 
Sinterklaasfeest te vieren. Ik herinner me een toneelstuk in 
de schouwburg dat heette: De Koning die een kip werd. 

Prachtig vond ik dat. 

Van Kerstfeest op school kan ik me niets herinneren, ook 
hebben we nooit aan een musical meegedaan. 

J K  

De kleuter in de 1e en2e klas vierden Sint gewoon. 

Vanaf de 3e klas werd het lootjes trekken 

Voor de Kerst gingen we een kersstukje maken in een 
spons met stokjes takjes en dennengroen en versiersels. 

De musical daar had ik niet zoveel mee. 

R H 

Ik herinner me dat Lucie Bolhuis de Sint was en Japie Eg-
gens zwarte piet. 

Hij vroeg steevast. Ben je nog zo ondeugend Roelfien. Hoe 
kon hij dat nou weten?? 

A.V. 

Sinterklaas was feest, maar ik vond de Pieten altijd dood-
eng! 

Kerst was altijd warm en gezellig! Ik was vooral dol op het 
kerstdiner in de klas. 

E.V. 

Het was altijd heel gezellig met sintmaarten want we gingen 
dan altijd in het donker met onze lampionnen in het speello-
kaal dat was een heel mooi gezicht! 

Met kerst was het altijd heel leuk want we hadden vaak een 
kerstdiner. 

We gingen ook altijd met kerststukjes maken. 

 Bij kerst, Pasen en bij konigsdag deden we altijd spelletjes 
en opdrachten. 

Sinterklaas vond ik altijd spannend en ik durfde nooit bij sin-
terklaas op schoot te zitten, ik vond het grote boek ook altijd 
heel mooi en dik en groot. 

13 Schoolreisjes waren een hoogtepunt. 

Weet je nog waar je naar toeging, het vervoer en voor hoe 
lang. 

De antwoorden op deze vraag geeft een prachtig tijdsbeeld 
van de groeiende mogelijkheden van vervoer en recreatie. 

R H 

Met paard en wagen met ouwe Bertus Lamberts naar Pa-
terswolde. We kregen dan een flesje prik met een kogeltje 
erin  Heeeerlijk 

T V 

De klassen 1,2, en 3 gingen naar het dierenpark Emmen. 

Met een bus gingen we natuurlijk. Ik herinner me dat er een 
melkbus met ranja was, w.s. meegenomen in de bus. 
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Ik kreeg geld mee van thuis om snoep o.i.d. te kopen en 
proefde daar voor het eerst patat. (zat in een puntzak) HEER-
LIJK!!!!!! 

Klas drie, vier en vijf gingen samen met de trein of bus.  

Ik herinner me dat we bij de bedriegertjes waren en van een 
andere keer dat we op Schiphol zijn geweest. 

H H 

Schoolreisjes waren voor klas 1 en 2 naar het Natuurvrien-
denhuis 

Klas 3 en 4 met de lijnbus naar de dierentuin in Emmen. 

Klas 5 en 6 een keer naar Rotterdam Blijdorp en Europoort. 

En een keer naar Amsterdam Artis en Schiphol. 

Dit ging met de trein in een dag heen en weer. 

J.H. 

1 dag Emmen dierentuin (vervoer??) 

Schiermonninkoog  van ma t/m vrij?? (vervoer??) 

2x Drouwenerzand van ma t/m vrij?? (vervoer??) 

1x naar Ameland van ma t/m vrij?? (vervoer??) 

M.V. 

Altijd naar Schiermonnikoog de ouders reden zelf met de au-
to. 

G.E. 

Vlieland en Schier naar jeugdherberg Rijsbergen. Geert Ot-
tens bracht met de vrachtauto de fietsen naar de boot. Met de 
kleuters gingen we met paard en wagen van Berend Hulze-
bos naar het natuurvrienden huis. 

J.G.V. 

Klas 1 of 2 Dierenpark Emmen met de bus.1x gekampeerd in 
de buurt van Schoonoord per fiets. 

Hogere klassen 4 dagen naar Schiermonnikoog in kampeer-
boerderij. Fietsen werden  gebracht in vrachtwagen van Dun-
nebacke. 

L.R.  

De eerste jaren gingen we naar Schiermonnikoog. De fietsen 
gingen in de vrachtwagen van Dunnebakke uit Haren naar 
Lauwersoog. Volgens mij gingen wij er dan met de bus ach-
teraan? Schiermonnikoog was altijd super gezellig. 

Later gingen we op de fiets naar Ruinen. Had toen net een 
nieuwe fiets, jezus wat was dat een eind fietsen. Maar ook dit 
was leuk en goed geregeld 

W.M. 

Dat was inderdaad altijd leuk. We zijn wel naar de dierentuin 
Emmen geweest met meester Dijkema en volgens mij ook 
eens naar De Hutteheugte (Golfslagbad) in Dalen. En in de 
vijfde en zesde klas gingen  we kamperen in Schoonloo/
Schoonoord (?). We gingen op de fiets heen.... wat een fiets-
tocht!! Maar wel ontzettend leuk. En dan gingen we kanoën, 
deden we speurtochten en vooral de bonte avond was ook 
erg leuk, net als het slapen in tenten. En dan heerlijke maca-
roni eten. Jammie!   

J.K. 

3e en 4e klas 1x dierentuin en 1x golfslag zwembad 

5e en 6e klas op de fiets ( mocht niet op klompen) naar 
Schoonlo 

 1 week kamperen. 

Ma.V. 

In groep 7 en 8 gingen we op schoolkamp Ellertshaar bij Bor-
ger we bleven daar 2 nachten en moesten op de fiets heen 
en terug. 

C.K. 

Groep 2 naar paviljoen Appelbergen met de huifkar van Willie 
van Delden 

Groep 4 naar dierentuin Ecodrome in Zwolle met de trein 1 
dag 

Groep 5 wadlopen en vissen vangen met een net met een 
kleine bus 1 dag 

Groep 7 gingen we naar Schiermonnikoog met auto’s en de 
boot 3 dagen 
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Groep 8 gingen we naar Ellertshaar op de fiets 3 dagen 

C.B. 

In groep 1/2 gingen we met een huifkar een dagje naar Ap-
pelbergen 

Ik ben ook nog een keer naar ecodrome geweest. 

In groep 7 gingen we (volgens mij) met de bus naar lau-
wersoog en met de boot naar schier. Daar huurden we fiet-
sen. In groep 8 gingen we met de fiets op kamp voor drie 
dagen. 

A.V. 

In...? 

Maar later met een bus naar bv. Emmen vond ik ook ge-
weldig. de laagste groepen vaak met de huifkar van Willy 
van Delden naar Appelbergen, erg leuk! 

E.V. 

Ik vond de schoolreisjes altijd super we gingen altijd naar 
iets heel leuks we gingen altijd of met de bus of met de 
huifkar soms met auto’s. 

We zijn een keer naar sprookjeshof geweest en naar de 
dierentuin en afgelopen jaar naar het dolfinarium en ook 
een keer naar kabouterland. 

Het was meestal heel ver weg alleen soms ook niet.  

14 Zijn er nog mensen uit jouw schooltijd die iets heel 

speciaals zijn gaan doen, of beroemd zijn geworden? 

Alleen Jan Sybo Uffen schrijver /dichter en Dora Nijssing 
actrice zijn genoemd. 

Ikzelf (....?) 

15 Wie was tijdens jouw schoolperiode Het Mooiste 

Meisje /Jongen van de klas. 

Mooiste en enigste meisje in onze klas was Ester Goedhart 

Metha Weitering. Vond meester de Boer ook  

IKKE wat dacht je !!!!! 

 

Ik vond Lautje Wildeboer wel een heel mooi meisje. 

Mira Sollie 

Jacomien Hamminga 

En populaire kinderen uit de huidige tijd, Guido, Sigrid en 
Janiek. 

16 Schrijf hieronder je herinneringen over twee jaar 

kleuterschool en zes jaar lagere school. 

De jongeren onder ons, over de 8 groepen van de basis-
school. 

Wie bepaalde naar welk vervolgonderwijs je ging. 

Wat ging men vroeger zoal doen na de lagere school. 

Wat ben jezelf gaan doen of geworden? 

Of wat zijn je toekomstplannen. 

17Wil je een rapportcijfer geven voor je schooltijd, het 

liefst met toelichting 

De antwoorden op de vragen 16 en 17 zijn gebundeld en 
weergegeven als één vraag. 

K.V  13-09-1930 

Ik ben in totaal maar drie jaar naar school geweest (oorlog) 

6 weet er niet veel meer van 

A.J.V. 26-12-1934 

Mijn ouders. 

U.L.O. of ambachtsschool 

U.L.O Middelbare Landbouwschool en toen Boer  

7 Ik vond het gewoon en niet spannend. 

Je ging omdat het moest 

E.K.  15-08-1936 

Geen vervolg onderwijs gaan werken Boeren werk bij fami-
lie en andere bedrijven (zzp).  Later bij het GAS BEDRIJF 
Haren 

In 1947 een strenge winter en een droge zomer. In de win-
ter werd er met kolen en hout gestookt (ook Turf) 

Woensdag middag vrij. 

In de oorlog was de school gesloten, les gekregen bij Fam. 
Havinga (oorsprong) 

Korte lessen van Juf Groeneveld 

De school was bezet door de Duitsers en later door de Ca-
nadezen. 

Cijfer 7 gewoon normaal 

R.H. 12-02-1938 

Echt wel een 8 ik mocht graag naar school gaan 



Noordlaren   

SCHOOLKRANT 

September 2014 

19 

T.V.  07-11-1947 

Ik ben na de lagere school twee jaar naar de ULO in Zuidla-
ren gegaan. Ben niet blijven zitten, toch de school toen ver-
laten en naar De huishoudschool in Haren de Uklas gevolgd 
en nog een jaar de assistentklas o.i.d. Wel het diploma ge-
haald.  

Na de Theda Mansholt school (huishoudschool aan de Wes-
terse Drift)heb ik  gewerkt in de textielwinkel van Veldman in 
Zuidlaren, tot mijn huwelijk in 1969.  

Ik begon met de opleiding ziekenverzorging(MBO) in 1989. 

Daarna 14 jaar gewerkt op De Enk in Zuidlaren
(psychogeriatrisch verpleeghuis) 

V 

Verder zit ik in een kookgroepje in het Nivonhuis De Honds-
rug in Noordlaren. 

Wil je een rapportcijfer geven voor je schooltijd, het liefst 
met toelichting 

Als rapportcijfer geef ik de lagere schooltijd toch wel een 8.  

Ik kijk erop terug als een periode van een soort rustige ze-
kerheid. 

Er werd nog niet in groepjes gewerkt. Zaken als tafels leren 
en aardrijkskunde werd wel klassikaal opgedreund. 

Het was in die tijd nog zo dat in september de studenten uit 
de stad kwamen in hun ontgroeningstijd. Ze waren op de 
fiets, een lange sliert studenten. We mochten dan onder de 
les hiernaar kijken. 

Ze hadden petten op en ze stalen wc deksels en bezems 
onderweg.  

Ook kwam er dan een rijtuig voorbij met hun superieuren op 
doorreis naar Zuidlaren waar ook de fietsende studenten 
zich verzamelden. 

H.H. 21 -02-1950 

Er was in de zesde klas wel een test (voorloper cito) 

Ik was matig geschikt voor de MULO. 

Ik heb MULO B gehaald en daarna Hogere Landbouw-
school in Groningen gedaan. 

Toen vond ik nadat ik mijn diploma gehaald heb het leren 
wel genoeg en ben toen boer geworden. 

Cijfer 7. Ik heb het wel naar mijn zin gehad. 

Ik heb nog een groepsfoto van de schoolreis naar dierentuin 
Emmen en van Schiphol. 

J.H.  17-10-1959 

 Ik denk meester Helder (bepaalde naar welk vervolgonder-
wijs je ging) 

 Bloemenveilingmedewerkster  

Ik heb volgens mij 2 keer (of nog vaker?) een kopje en of 
schoteltje stuk gemaakt met het afwassen en moest toen 
zelf nieuwe kopen bij de Vivo (Wieland) 

In de pauze op het schoolplein speelden we “we kopen het 
bij de Hema” 

Dan zei je met zijn tweeen “we kopen het bij de hemaaa  
Ak” en dan ging je dat uitbeelden en degene die dan afwas-
kwast rade mocht dan. Vond ik erg leuk. 

Cijfer 7, ik kon redelijk goed leren, ik had 2 leuke vriendin-
nen en ik kon geloof ik wel goed met iedereen opschieten. 
Na schooltijd met zijn allen op de fiets naar het zwembad in 
Zuidlaren in de zomer. 

M.V.   07-09-1963 

De Meester 

Wat ben jezelf gaan doen of geworden Visser 

Wat zijn je toekomstplannen Gewoon doorgaan 

Cijfer 8. Het was best een leuke tijd. 

G.E. 27-07-1963 

Je ouders 

monteur, technische dienst bij ned train ned. Spoorwegen. 

Wat zijn je toekomstplannen     Gezond blijven 

Ondanks dat we een hele leuke jeugd in Noordlaren en op 
school gehad hebben wil ik toch iets kwijt over meester Hel-
der. 

Helder was een strenge meester en onrechtvaardig we 
moesten altijd onze kop dicht houden en als je het te bont 
maakte werd je uit de klas gescheurd (Nico Stoffers) en dan 
kreeg je een pak slaag in de vestibule zodat de hele school 
het kon horen we mochten van veldwachter Helder niet 
eens achter school komen om te spelen dan kwam hij met 
het schuim om de mond op zijn fiets aangereden om ons 
weg te jagen. 

Wat hebben we hard geklapt bij zijn afscheid in de Hoek-
steen. Zo blij dat hij wegging. En toen kwam meester Martijn 
een zacht aardige meester een verademing. 
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J.G.V. 02-07-1968  

Meesten bezochten de Lagere Landbouwschool, LTS, Mavo 
of Havo. 

Enkeling misschien VWO/ gymnasium (?) 

Zelf na 3 jaar Mavo overgestapt naar Lagere Landbouw-
school. Vervolgens Middelbare Landbouwschool doorlopen. 

Nu zelfstandig agrarisch ondernemer. 

Wat enorm veel impact heeft gehad is het ongeluk van Lars 
Ruröde in 1970 (?). Klas heeft erg meegeleefd, tekeningen 
gemaakt, bezoekjes afgelegd in ziekenhuis enz. 

Cijfer:Een 7. 

Leuke, gezellige school, we deden veel leuke dingen, maar 
schoolgaan was niet bepaald mijn hobby…. 

L.R.  21-07-1969 

Ik ben naar MAVO in Zuidlaren gegaan. 

Daarna naar de middelbare landbouwschool in Groningen. 

Toen heb ik een omscholing gedaan als junior milieu inspec-
teur. 

Een extra opleiding als brandmeester Preventie. 

Tijdens mijn werk heb in natuurlijk nog vele opleidingen ge-
volgd.  

Na mijn schooltijd heb ik gewerkt bij loonbedrijf Kok in Noord-
laren. 

In  1993 ben ik gaan werken bij de gemeente Zuidlaren als 
medewerker milieu en brandpreventie. 

Omdat milieu niet mijn ding  was ben ik in 1998 gaan werken 
bij de gemeente Middenveld (Beilen). Is nu gemeente Midden-
Drenthe. Ik werkte  hier als medewerker brandpreventie 
(gebruiksvergunningen). 

In 2002 heb ik gesolliciteerd bij de gemeente Noordenveld 
(Roden) als medewerker proactie/preventie/preparatie. Hier 
heb ik tot 31 december 2013, met heel plezier gewerkt. 

Sinds 1 januari 2014 ben ik werkzaam bij de Veiligheids Regio 
Drenthe (VRD) als medewerker Risicobeheersing.  

Voor de VRD doe ik op dit moment werkzaamheden voor de 
gemeentes Assen, Midden-Drenthe en Noordenveld. Dus 
onbewust zit ik weer bij twee oude werkgevers. Mooi man.  

Ik denk een dikke 8.  

Volgens  mij is een toelichting niet nodig. 

M.B. 04-10-1972 

Cijfer 8; vertrouwd, dichtbij, ons kent ons 

W.M. 09—05-1974 

Na de lagere school ging ik als een van de weinigen uit mijn 
klas naar de MAVO in Zuidlaren. Na de mavo ben ik alsnog 
Havo gaan volgen op het Zernike. Na 2x Havo 4 en 2x Havo 
5 ben ik er een jaar tussen uit geweest: au  pair in Zwitser-
land en kibboets in Israël), daarna heb ik een management-
assistente-opleiding gevolgd. Daar kreeg ik ook het vak PR 
en hierdoor geïnspireerd koos ik voor de studie HEAO-
Communicatie. Ik werk als senior-communicatieadviseur bij 
Waterbedrijf Groningen.  

Wat betreft de toekomst: wat goed is moet je goed laten, en 
daar ga ik dus voor. En hopelijk in goede gezondheid, want 
daar valt of staat alles mee. 

Een acht voor de kleuterschool en de lagere school, en een 
vette negen voor het opgroeien  in Noordlaren. Het buiten-
spelen, een eigen pony, het helpen hooien/koeien verwei-
den (toen niet altijd als even leuk ervaren ;-), het spelen op 
de boerderij: ik kijk er met warme herinneringen op terug. 

J.K.  06-03-1974 

De 2 kleuterklas jaren waren mooi. 

Maar daarna moest je naar het hele grote gebouw De Lage-
re School eerst even wennen maar het viel best mee. 

Ik kreeg het advies ga minstens naar de MAVO maar ik ging 
naar de LTS 

Opleiding Timmerman en dat ben ik geworden 

M.V.  13-12-1990 

De school gaf een advies over het niveau voor het voortge-
zet onderwijs en de CITO toets speelde ook mee. 

Ikzelf ging naar het VWO en studeer nu geneeskunde. 

Als alles goed gaat ben ik over twee jaar dokter 

8en een half  Het was gezellige veilige en leerzame tijd. 

Mede door de Rieshoek heb ik een leuke jeugd gehad 

C.K.  27-03-1999 

Samen met Meester Rogier 

Ik ga nu het examenjaar in op het AOC Terra in Eelde  

 theoretische leerweg  TL (mavo) 

Of wat zijn je toekomstplannen.  Geen idee 

Een 8 ik vond het een leuke school tijd en heel gezellig 
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C.B.  23-09-1999 

Meester Rogier had Havo voor mij bedacht, maar na de uit-
slag van de cito ben ik toch vwo gaan doen na drie jaar gaat 
dat nog steeds goed.  

Ik heb geen idee wat ik later wil gaan doen. 

Ik geef mijn schooltijd een 8 want ik had leuke docenten en 
leuke kinderen in mijn klas. Wel vond ik het jammer dat er 
veel kinderen van school gingen. 

A.V. 19-10-2001 

Ben net uit groep 8 naar de brugklas van het Augustinuscol-
lege gegaan. Ik hoop dat ik goed slaag voor het examen en 
een fijne goede tijd tegemoet ga ( met goede rapporten). 

Daarna wil ik graag, net als mijn nichten, gaan studeren! 

Mijn tijd op de Rieshoek was vrolijk, soms wat lawaaiig. 

Vooral het laatste jaar was speciaal. We hadden een knusse 
gezellige groep, 6 kinderen in groep 8. 

Ik vond het altijd leuk om op feestdagen zoals Pasen etc. in 
groepjes, gemengd met alle leeftijden, spelletjes te doen! 

Cijfer:Een dikke 10! - Omdat hoger niet kan. 

E.V.  02-01-2005 

Ik heb natuurlijk heel veel herinneringen aan het schaatsen 
met de school. 

In groep 1/2 heb ik vast wel herinneringen  alleen die ben ik 
vergeten . 

Het laatste  jaar was super want we hebben veel leuke ge-

zellige dingen gedaan bijvoorbeeld het afscheids kamp dat 
was echt super! 

We hadden ook een kerstmusical  en die was ook heel leuk 
en het afscheidsfeest natuurlijk ook maar er kwamen wel 
heel wat tranen voorbij. 

Het was echt een heel leuk afscheids jaar en we hebben 
ook echt hele leuke dingen gedaan en heel veel lol gehad! 

Het schaatsen zat er dit jaar niet echt in maar dat maakt niet 
uit  want we hebben nog even kunnen schaatsen en dat was 
nog wel leuk. 

En het was ook heel Cool om te zien hoe de marathon word 
klaar gezet en het is ook altijd heel leuk om op tv te komen 
met al die camera’s. 

En ook nog een bedankje voor het ijsbestuur voor het leuke 
uitje naar FC Groningen dat was echt te Cool en super om 
te zien!  

Ik wil later heel graag juf worden. Cijfer: Ik geef  het een dik-
ke 10 want het was echt de coolste school ooit! 

The End 
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HERBESTEMMING OBS DE RIESHOEK 

Hulp gevraagd 

Door  Inge Mook 

Net voor de vakantie op 3 juli hebben de studenten, 
van de Hanze Hogeschool het rapport over het onder-
zoek naar het draagvlak, aangeboden aan de wethou-
der Mariska Sloot. Ook de wethouder Michiel Verbeek 
was aanwezig bij de presentaties. Beide wethouders 
gaven aan geïnteresseerd te zijn in de resultaten en 
zijn benieuwd naar het vervolg. Ze staan positief te-
genover  het initiatief en geven de Noordlaarders 
graag de kans om er iets moois van te maken. Het is 
uitdrukkelijk aan het DORP om met voorstellen te ko-

men; de gemeente geeft ons de ruimte. 

Die ruimte is er nu ! 

De school is door Baasis “veegschoon” opgeleverd, voor  
1 september. Dat  is rigoureus gedaan, op het nippertje is 
nog een beetje inventaris gered, maar er ontbreekt nu van 
alles en daarom nu een oproep aan allen om te helpen om 
het gebouw weer bruikbaar te maken. 

Wie wil een keuken/eetkamerstoel doneren voor de 
“huiskamer”? 

Wie heeft een koffiezetmachine (liefst met thermoskan) 
die niet meer gebruikt wordt? 

Ook handig: bureaustoel (len)en/of pc (s) voor een werk-
plek(ken) en een staande kapstok. 

Er zijn nog wel wat mokken en kopjes, maar geen schotel-
tjes ,theeglazen, bordjes, lepel(tjes) messen en vorken, 
glazen. 

Een stofzuiger, veger- en blik ragebol, straatbezem(s), ho-
ge huishoudtrap zijn nuttig voor de noodzakelijke schoon-
maak. 

Wie kan er voor zorgen dat de 4 brandblussers worden 
nagekeken, dat had al in november 2013 moeten gebeu-
ren. 

Wie weet een manier om de gordijnen schoon/stofvrij te 
krijgen en wil dat doen? 

Wie heeft er een muziekinstallatie over? Er is nog een kast 
met wielen, zodat deze in verschillende ruimtes gebruikt 
kan worden. 

 

De Rabo bank Noord Groningen heeft een aantal tafels en 
bureaus ter beschikking gesteld, dus er is een begin waar-
voor we dankbaar zijn. Groninger Dorpen heeft hierbij be-
middeld dat bevestigd dat samenwerken veel kan opleve-
ren. 

De lege keuken 

Op zaterdag 6 september is er een eerste aanzet gedaan 
om het gebouw schoon te maken, maar er is nog genoeg te 
doen. “Veegschoon “ opleveren is niet erg schoon. We zijn 
op zoek naar mensen die willen helpen met schoonmaken, 
het achterste deel is gedaan, maar de rest moet nog. 

De Kinderopvang is erg opgeknapt doordat de wanden ge-
schilderd zijn, het zou mooi zijn als de andere ruimtes ook 
zo worden. Wie heeft daar zin in en wie heeft”/geeft verf? 

Uiteraard zijn er nog veel meer klussen te doen, dus 
schroom niet om u  te melden. Het is gezellig om met een 
groepje bezig te zijn, dat is te organiseren als we weten wie 
wat en wanneer wil doen. 

Uiteraard is een financiële bijdrage meer dan welkom, er 
wordt met Dorpsbelang overlegd wij onder hun paraplu mo-
gen schuilen, zodat uitgaven en inkomsten verantwoord 
kunnen worden.  

 

 

Mariska Sloot met Ynke Hartsema,  Anne Bolster en Marijke Neef  

A New 
Beginning 



Cooper|Feldman 

MANAGERS EN ADVISEURS IN 

VASTGOED- EN GEBIEDSONTWIK-

KELING 

Noordlaren, Naarden, 

Lochem Amsterdam 

 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  
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OUD PAPIER 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren  

Op de eerste vrijdag en zaterdag van de maand is het 
weer mogelijk om oud papier te brengen naar de contai-

ner bij het SBS gebouw. 

De container zal er staan op de volgende data: 

3-4 oktober 

31 okt -1 november 

5-6 december 

2-3 januari 

6-7 februari 

6-7 maart 

3-4 april 

1-2 mei 

5-6 juni 

3-4 juli 

 

Op dit moment weten we dat de gemeente afwacht wat er 
gaat gebeuren;  er wordt  gezocht naar een vorm waarin 
e.a. geregeld kan worden die voor beide partijen werkbaar 
is. Die gesprekken vinden binnenkort plaats. Naast het op 
korte termijn in gebruik nemen van het gebouw,  wordt er 
ook verder gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek voor 
een definitieve invulling. 

Om dit handen en voeten te geven wordt er een beheer-
groep gevormd die zich bezig houdt met het in gebruik ne-
men en houden van het gebouw en een strategiegroep die 
zich bezig houdt met de langere termijn. Voor beide groe-
pen kunnen mensen zich melden. 

 

Opgeven,  kan bij: 

Inge Mook: i.mook@pl.hanze.nl  

Janet Fonk: janetfonk@hotmail.nl 

Dagmar Bolwijn: dagmar@uw-thuis.nl 

augustus niet i.v.m. vakantie 

 

4-5 september 

2-3 oktober 

6-7 november 

mailto:i.mook@pl.hanze.nl
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Nieuws van Oki 
Door Alie en Lisette 

Blij en verrast waren we met het innitiatief van zes jon-

geren uit het dorp. Ze boden spontaan aan om te helpen 

met het onderhoud van het speelterrein bij Oki. En dat 

dit echt nodig was dat hadden ze goed opgemerkt, want 

de heg was op dat moment wel heel erg door geschoten 

en het gras stond hoog. Van dit aanbod werd dan ook 

graag gebruik gemaakt door Melanie, die op dat moment 

op de groep aan het werk was. 

Er werden gereedschappen en materialen opgehaald en ze 

gingen aan de slag. Heg knippen, gras maaien en nader-

hand werd alles netjes opgeruimd. Een geweldig innitiatief, 

die wij allemaal bij Oki erg kunnen waarderen. Kinderdag-

verblijf Oki hoopt dan ook dat dit geen eenmalige aktie is 

geweest en dat ze de volgende keer weer voor ons klaar 

staan.  

Ook hebben wij goed nieuws wat betreft de groei. Vanaf 1 

oktober maken 12 kinderen gebruik van het kinderdagver-

blijf. Deze groei gaat sneller dan we hadden verwacht. Dat is 

positief nieuws voor iedereeen die zich heeft ingezet om dit 

kinderdagverblijf in stand te houden voor het dorp. Deze 

zomer zijn er drie kinderen naar de basis school gegaan en 

hier zijn vier kinderen voor terug gekomen. Op 1 november 

komt de jongste bewoner van Noordlaren ook naar Oki. Hij 

komt dan samen met zijn zus, die er al gebruik van maakt. 

Er is een gestaagde groei en daar zijn we allemaal erg blij 

mee. 

Inmiddels werken we met drie vaste leidster op de groep. 

Ook hebben er zich vrijwilligers aangemeld en binnenkort 

gaan wij met hun in gesprek.         Zo zorgen wij ervoor dat 

het vier ogen principe (twee leidster op de groep)ook uitge-

voerd kan gaan worden. Nu de school leeg is, is dit wel een 

wens van de betrokken ouders en de houders van Oki.  

De GGD is 26 september langs geweest en heeft het kinder-

dagverblijf goed gekeurd. Ze was erg positief over de locatie 

en de inrichting en wenste ons veel succes. Het inspectie-

rapport hierover kunt u binnenkort lezen op onze website.  

Via een ouder hebben we twee konijnen geaddopteerd, die 

na de verhuizing van hun baasjes graag in Noordlaren wil-

den blijven wonen. Ze heten Flip en Flap en komen binnen-

kort bij ons wonen. Een moeder en dochter we hopen dat ze 

een leuke tijd krijgen bij ons op het Kinderdagverblijf. Aan 

aandacht zal het ze niet ontbreken, want de kinderen vinden 

het super leuk deze uitbreiding. 

Voor vragen over Oki kunt u altijd terecht bij Gretha, Mela-

nie, Hinderieke, Lisette en Alie. 

Info: www.kinderopvangoki.nl 

DE EERSTE KIDSCLUB WAS EEN GROOT SUC-

CES! 

Door Maartje Peters 

 

Data voor de Kidsclub-middagen in 2014: woensdag 8 
oktober, 12 november en 10 december. 

Opgave via benefietnoordlaren@gmail.com.  

Kom je ook? 

http://www.kinderopvangoki.nl
mailto:benefietnoordlaren@gmail.com
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BUURTSAMENZATERDAG 

Samen duurzaam in Haren 

Door Transition town Haren 

Zaterdag 27 september maart organiseert Transition 

Town Haren alweer de tweede Buurtsamenzaterdag 

voor iedereen uit Haren en omstreken. We openen de 

dag om tien uur bij Ecologische Zorgboerderij De Mik-

kelhorst, Klaverlaan 37 in Haren.  

Deze keer is er aandacht voor de lokale ondernemers die 

werken aan een bewuste leefstijl en duurzaam leven en 

handelen, waarmee zij ook de lokale economie en de onder-

linge betrokkenheid tussen mensen uit Haren en omgeving 

versterken. 

Rond dit thema worden de volgende activiteiten georgani-

seerd:  

• Het Repaircafé start om 10 uur: defecte huishoudelijke 

apparatuur of kleding kunt u hier laten herstellen; 

• De ruilkring uit Eelde gaat uitbreiden: ook voor Harenaars 

is er nu de mogelijkheid om mee te gaan doen; 

• Er is een workshop waar u leert om uw eigen duurzame 

droom te verwezenlijken; 

• Op het plein voor de Mikkelhorst presenteren diverse on-

dernemers zich. Aanwezig zijn:  Vino Valentino, webwinkel 

23 april, Localwise, Buurtbox, en de Imkers uit Eelde-

Paterswolde; 

• Youth Food Movement demonstreert hoe je koekjes kunt 

bakken van oud brood en heeft recepten voor de verwerking 

van voedselrestanten; 

• Uiteraard is de Landwinkel open en zijn de Buitengewone 

varkens te bezichtigen; 

• De tuin van 'Buurtgroente' op de Mikkelhorst is open en de 

deelnemers zijn aanwezig om u meer te vertellen over dit 

unieke project; 

• Er is gelegenheid om met ons te praten over cursussen die 

u het komende seizoen bij Transition Town Haren kunt vol-

gen; 

• Verschillende bordspellen om te spelen met andere bezoe-

kers. 

En natuurlijk zijn we zelf aanwezig om u te vertellen, wat 

Transition Town Haren nog meer doet en hoe u ook aan 

praktische duurzaamheid mee kan helpen. 

We hebben bijvoorbeeld een kaart gemaakt van de voedsel-

producenten in de omgeving, want woedsel uit de regio be-

tekent minder transport, dus minder brandstofgebruik en 

CO2- uitstoot. En lokaal inkopen versterkt zo ook de lokale 

economie.  

We hopen dat u net als wij, enthousiast bent over de Buurt-

samenzaterdag. U bent van harte welkom en kunt ons 

enorm helpen door dit bericht binnen uw organisatie verder 

te verspreiden. De afbeelding van een pamflet van het pro-

gramma is hier te zien en ook kunt u het evenement op 

Facebook vinden. 

De dag wordt natuurlijk echt een succes als uit de buurt veel 

mensen samenkomen op zaterdag 27 september aanstaan-

de! 
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PROGRAMMA OUDERENSOOS 

Door Hillie Hooiveld 

 

2  sept. Strun met Stolk 

7  okt.  Lucas Hamming over Bijen 

4  nov. Spelmiddag 

17 dec. Mien Laive Tied( Kerst +zang ) 

                  2015 

13 jan.Thomasvear en Pieternel + Bingo 

3 febr. Van veehouder naar Antiek hoeve 

3 mrt.  Geheugen + spelmiddag 

7 apr.  Samen met Onnen+ Glimmen gezellige middag. 

NBVP 

ZORG IN HAREN VERANDERT!   

Wat nu? 

Wilt u meer weten? 

De afdeling Noordlaren van de "Vrouwen van nu" orga-

niseert een informatieavond over de veranderingen 

binnen de WMO en AWBZ.  

Er komt een "wijkteam" dat per 1 januari de toegang wordt 

voor alle jeugd en ouderenzorg. Mevr. Oude Lansink (wmo

-consulent) en Mevr. Corrie Rot (ouderenadviseur) zijn bei-

den lid van het nieuwe wijkteam. Zij zullen vertellen hoe 

het wijkteam zal gaan functioneren en ondersteuning kan 

bieden. 

Alle belangstellenden zijn welkom! 

Plaats: Dorpshuis "de Hoeksteen" 

15 oktober tijd: 20.00 uur. 

Nieuws van de Culturele Commissie: 

KOFFIECONCERT MET ZIGEUNERORKEST 

CSEREBOGAR EN EEN TAARTPROEVERIJ 

Ons nieuwe culturele seizoen heeft meteen een spette-

rende opening: een koffieconcert vol passionele muziek 

en zoete verleiding. Op zondagochtend 19 oktober 

treedt op veler verzoek het beroemde zigeunerorkest 

Cserebogar voor u op met volksmuziek uit Midden- en 

Oost Europa, aangevuld met tango’s, ballads en gypsy 

swing.  

Hun muziek is te beluisteren op cd en Youtube maar de 

meeslepende live optredens overtreffen qua sfeer en stem-

ming!  

De namen en instrumenten van de orkestleden zijn: 

Seerp Leistra  1e viool 

Hans Buitenhuis 2e viool 

Hugo Huisman  piano 

Ted Jordens  contrabas  

Cees de Ranitz  klarinet, tárogató, fluiten   

De zoete verleiding vindt plaats in de pauze: u kunt proeven 

van allerlei heerlijke taarten, (t)huisgebakken door Noord-

laarders. De entree bedraagt € 12,50 pp en dit is inclusief 

een kop koffie/thee en taartproeverij! 

Kaarten koopt u vanaf een half uur voor aanvang van de 

concerten.                               Wilt u verzekerd zijn van een 

plaats: reserveren via cultuur-noordlaren@hotmail.com 

CONCERTAGENDA 2014 2015 

Zondag 19 oktober Bartholomeuskerk 

Zigeunerorkest  Cserebogar meeslepend optreden met o.a 

volksmuziek uit Midden- en Oost Europa 

Koffieconcert met taartproeverij, aanvang 10.30 uur 

Zondag 16 november Bartholomeuskerk 

Regina Ederveen: ‘weg van de harp’ intiem programma dat 

een mooi tijdsbeeld laat zien van de mens en musicus Rosa 

Spier, maar met zeer gevarieerde muziek, van Barok tot 

Flamenco! 

Koffieconcert aanvang 10.30 uur 

Zondag 21 december Bartholomeuskerk 

Kerst met  koor Kleinoot feestelijk concert in kerstsfeer met 

kerstliederen uit de hele wereld, dit acapellakoor van 24 le-

mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
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den zingt niet alleen prachtig, maar bieden in de pauze ook 

een hapje en een drankje aan. 

Middagconcert, tijdstip aanvang volgt 

Zondag 25 januari Bartholomeuskerk 

Muziekpresentatie Dirk Herman de Jong Leren luisteren 

naar klassieke muziek, met beeld en geluid 

Koffieconcert, aanvang 10.30 uur 

Zondag 29 maart Bartholomeuskerk 

Vocaal ensemble Sequens met instrumentale begeleiding 

Passieconcert Membra Jesu nostri    

Koffieconcert, aanvang 10.30 uur 

Zondag 19 april diverse locaties 

Huiskamerconcertfestival gevarieerd programma op diverse 

sfeervolle locaties en in huiskamers te Noordlaren.  

*Wilt u op de hoogte blijven van onze concerten middels de 

nieuwsbrief? Stuur een mailtje naar cultuur-

noordlaren@hotmail.com 

!!!!!!!!ZONDER U GEEN 
VROUWEN VAN NU!!!!!!! 

VROUWEN VAN NU  

PROGRAMMA 2014 – 2015 

 

17 september  

Modeshow  m.m.v.  Infinity womenswear 

15 oktober 

WMO en wijkteam  m.m.v. Corrie Rot 

19 november   

 Muziekquiz m.m.v  “Leediedzjee”Aaltsje Ypeij      

17 december  2014  

 Bloemschikavond   m.m.v. Aleida Goelema 

 

2015 

21 januari  

Wildernisjaren – leven met een pelsjager  m.m.v. Linda 
Nijlunsing 

18 februari 

Jaarvergadering. Noordlaren presenteert zich m.m.v. 
Carolien Overweg Béatrice v.d. Poll,Wanja 
Lichthart 

18 maart 

 Kostuumshow m.m.w. vrienden van het historisch kostuum 

15 april 

Gezamenlijk maaltijd 

De vrouwen van nu hebben o.a. 2 kaartclubs, een fietsclub 
een schilderclub een leeskring en regelmatig gaan we op 
excursie. Schroom niet, kom een keer vrijblijvend als gast.  

We nodigen u allemaal uit voor de modeshow op 17 sep-
tember, 

tot ziens in De Hoeksteen.  I.C.Kroeze. Lageweg 29A 
Noordlaren tel 050-4093237 

EXPOSITIE DE HOEKSTEEN 

Door de culturele commissie 

 

Expositie van creatief werk gemaakt door cliënten van 

zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren. 

In de maanden september en oktober is er kleurrijk werk van 
cliënten te zien in dorpshuis de Hoeksteen in Noordlaren. 
Zorgboerderij De Mikkelhorst geeft dagbesteding aan men-
sen met een beperking. De cliënten kunnen aldaar werken 
in de tuin, kinderboerderij, winkel, houtkloverij, keuken en 
theeschenkerij maar ook creatief bezig zijn. 

Met veel plezier en enthousiasme wordt er geschilderd op 
doek, elfenhuisjes gemaakt en borden beschilderd. Dit alles 
is te zien op zondag 14 september en 5 oktober van 2 tot 5 
uur tijdens open exposities in dorpshuis de Hoeksteen in 
Noordlaren Lageweg45a 

Of volgens afspraak telefoon 050-5014671 

mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
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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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YESSE DOOR DE EEUWEN HEEN 

Door Eppo van Koldam 

Op de plek van het huidige buurtschap Essen, gelegen 
aan de noordkant van de gemeente Haren tegen de 
grens van de stad Groningen, heeft van 1215 tot 1594 

het klooster Yesse (ook wel Jesse of Essen) gestaan.  

Het was een Cisterciënzer vrouwenklooster, waar meisjes 
en vrouwen uit gegoede stad-Groninger families en dochters 
uit de meer aanzienlijke boerenfamilies uit de omgeving in-
traden. Nog altijd kan men in en rond Essen sporen van dit 
klooster herkennen, zoals de kloostergracht en verhogingen 
in het landschap, om maar niet te spreken van al het puin 
dat de bewoners tot op de dag van vandaag in hun tuinen 
vinden. In de naam Essen blijft de herinnering aan dit niet 
onaanzienlijke klooster voortleven. 

Dit boek behandelt de geschiedenis van Yesse in ruime zin 
en is dan ook een rijke uitbreiding van het Miniatuurtje ‘Het 
klooster Yesse te Essen’ (2002) uit de Harener Historisch 
reeks, dat drie drukken beleefde en inmiddels niet meer ver-
krijgbaar is. Dit ‘volwassen’ deel uit de reeks is een welkome 
aanvulling hiervan, dat behalve op de geschiedenis van het 
klooster zelf ook dieper ingaat op de resultaten van archeo-
logisch onderzoek ter plaatse in 2010. Dat bodemonderzoek 
vond plaats onder leiding van prof. dr. H.A. Groenendijk, 
provinciaal archeoloog. De resultaten van dit onderzoek zijn 
opgenomen in het boek.  

 

 

Vanaf 30 augustus 2014 te koop bij Boekhandel Boomker te 
Haren voor €.12,50,-. 

21 sept Trefpunt kerk,  m.m.v. cantorij 

28 sept Trefpunt kerk,  avondmaal 

5 okt Trefpunt kerk,  Koor: Living Lord ingers 

  

12 okt Bartholomeus    

  Trefpunt kerk Zangavond 

19 okt Trefpunt kerk,  m.m.v. cantorij 

26 okt Trefpunt kerk   

2 nov Geen dienst Oecumenische dienst in 

9 nov Bartholomeus  Oogstdienst 

16 nov Trefpunt kerk,    

23 nov Trefpunt kerk,  Laatste zondag kerkelijk 

30 nov Trefpunt kerk,  1
ste

 advent + m.m.v. can-

7 dec Trefpunt kerk,  2
de

 advent + avondmaal 

14 dec Bartholomeus  3
de

 advent 

21 dec Trefpunt kerk,  4
de

 advent + m.m.v. can-

24 dec Bartholomeus  Kerstnacht dienst 

25 dec Trefpunt kerk,  Kerst + m.m.v. cantorij 

28 dec Trefpunt kerk,    

31 dec Trefpunt kerk,  19:30 oudejaarsavond 

KERKENROOSTER NAJAAR  2014 

Jong geleerd oud gedaan Geertje Hulzebos op 
de rommelmarkt van 24 juli 2014 
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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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Klassiek 

Door Tia Ebbinge 

Als klein meisje luisterde ik erg graag naar Tsjaikovski  
deze muziek kwam met enige regelmatig uit de slaapka-
mer van mijn broer, die klassieke muziek hoog in zijn 
vaandel  had staan. Op een pick-up  draaide hij de ene 
na de andere klassieke elpee. Cd spelers waren nog niet 
geboren en we moesten het allemaal doen met onze 
pick-up’s of te wel grammofoon draaitafel geheten. El-
pee erop leggen stof er afhalen met een doekje dan de 

naald voorzichtig op de elpee zetten en genieten maar.  

Uiteraard moest je heel voorzichtig zijn met je elpee of ook 
wel langspeelplaat geheten. Want voor je het wist zat het 
ding vol krassen. Ik heb enkele langspeelplaten zo grijs ge-
draaid dat ik op het laatst door het getik van de krassen er 
niet meer naar kon luisteren. Het singeltje was ook er ge-
wild. Het 45 toeren plaatje.  

Wat een nostalgie. We wisten niet beter dan dat het nog 
tijden zo zou blijven voortbestaan. En daar waren opeens de 
eerste cd spelers. Dat was me wel wat hoor. De prijzen er-
van waren redelijk hoog, en de eerste cd’s waren bijna on-
betaalbaar. Toch gingen veel artiesten snel overstag en zag 
je steeds vaker naast de langspeelplaten in de platenzaken 
de cd ’s liggen.  

Eerst was het even wennen maar dat veranderde snel. Wat 
een voordeel zeg zo’n cd. Klein en compact en ook nog 
eens handig op te bergen. Hoe je het ook went of keert , de 
elpee hoezen waren juwelen op zich.  Maar met de cd’s ma-
ken artiesten ook fabel achtige ontwerpen.  

Nog even terug te komen op klassieke muziek, als je als 
tiener op school zei:  ik vind deze muziek zo geweldig dan 
werd je wel een beetje gek aan gekeken. Maar natuurlijk 
hield ik ook gewoon van Abba, Smokie, Rolling Stones, Joe 
Cocker en de disco muziek waar we met z’n allen zo verliefd 
op waren. En we uren in de discotheken de dansvloeren 
onveilig maakten.  

Dat ik dan best klassieke muziek luisterde hield ik lekker 
voor mij zelf.  

Eigenlijk zijn de componisten van weleer de popartiesten 
van nu. Neem alleen Bach, Mozart en Tsjaikovski en niet te 
vergeten de fabel achtige Frédéric Chopin met zijn magistra-
le piano klanken. Deze componisten hebben net als onze 
huidige artiesten hits gescoord.  

Al ging dat op een iets andere manier dan nu. Er werden in 
de 17e en 18e eeuw regelmatig huiskamer concerten gege-
ven. Frédéric Chopin heeft in de periode rond 1830 veel van 
deze kleinschalige concerten gegeven.  

In de afgelopen jaren zie je gelukkig dat de klassieke muziek 
weer helemaal in is. Wat een genot. Het is echt het luisteren 
waard en je ziet ook dat steeds meer jongeren er van genie-
ten. Je kunt tegenwoordig heel wat klassieke cd’s kopen.  

Voor sommige mensen is het misschien wat wennen, maar 
geloof mij als je er eenmaal in verdiept wordt het steeds in-
teressanter om naar te luisteren. Bij mij thuis hoor je regel-
matig een muziek stuk van deze fabelachtige meneer Cho-

pin. Alhoewel er ook rock, blues uit mijn boxen knalt.  Het is 
ook maar net hoe je stemming van die dag is.  

EEN ZATERDAG MET BALLEN!! 

Door Stichting Festiviteiten Noordlaren 

30 augustus was het zover:  de klootschieters en jeu de 
boulers hebben zich uitgeleefd! Aanvankelijk begon de 
aanmelding voorzichtig en lagen er maar een paar brief-
jes in de bus. Naar mate de datum naderde, werd het en-
thousiasme steeds groter en uiteindelijk hadden we rond 
de 40 klootschieters , 12  jeu de boulers en 70 mensen 

die gezellig bleven barbecueën.  

Ook het weer zat mee, op een klein regendrupje na, een 
heerlijk avondzonnetje. We kregen enthousiaste verhalen 
van de klootschietteams terug, jong en oud deden hun best 
om met zo min mogelijk worpen de route te lopen. Aan het 
einde van de route was er de hartelijke ontvangst door het 
Natuurvriendenhuis waar de ‘total workout’ beloond werd met 
een dorstlessende versnapering.  

 Op het gras voor het SBS gebouw stonden fanatieke jeu de 
boules spelers en aan het einde van de dag waren er al plan-
nen voor een heuse jeu de boules club en wensen voor een 
baan. En dan de oorkondes: Wereldkampioen klootschieten/ 
jeu de boules, Noordlaren, wie heeft dat nu op zijn CV 
staan?!Daarna met z’n allen lekker BCC met heerlijk vlees 
verzorgd door slagerij de Buurderij en overheerlijke salades 
gemaakt door onze dorpsgenoten.  

Even was het schrikken toen één van de kleintjes vast zat in 
de stoel, maar natuurlijk was daar onze ijsmeester/ superman 
Gezienus, die met de voor-alles-geschikte-boormachine, de 
verlossing bracht. De stemming zat er goed in en het feest 
eindigde in de late uurtjes. 

Met dank voor alle inspanning. 
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nivon natuurvriendenhuis De Hondsrug 

NATUURVRIENDENHUIS NOORDLAREN  

80 JAAR JONG! 

 

Natuurvriendenhuis De Hondsrug zet haar 
activiteiten rond het 80-jarig bestaan voort. Na fees-
telijkheden in het teken van muziek, historie, bewe-
gen en theater volgt op 20 september een Streek-

feest met verhalen en liederen in de eigen streektaal.  

 

Hiervoor nodigen we weer graag alle bewoners van de 
omliggende gemeenten uit! 

Bekend tekstdichter en publicist Jan Siebo Uffen, gebo-
ren en getogen in Noordlaren, vertelt sfeervolle en hu-
moristische verhalen uit zijn geboortestreek. 

Zijn verhalen worden afgewisseld met liederen van De 
Fiebeldekwinten. Dit vrolijke en luchtige muziekgezel-
schap brengt liederen ten gehore ‘op de grens van ’t 
Grunnegs en Drènts’.   

Het optreden vindt plaats op het terrein van Natuurvrien-
denhuis De Hondsrug, in het  nieuwe Paviljoen met am-
fitheater.  Afhankelijk van het weer, binnen of buiten.  

De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is gratis, 
want de jarige trakteert! 

Het Natuurvriendenhuis is in de jaren dertig gebouwd als 
een ontmoetingscentrum voor uitsluitend leden. Het 
heeft zich ontwikkeld tot een karakteristieke locatie voor 
recreëren, vergaderen, overnachten in huis en op het 
natuurkampeerterrein. Op aanvraag kan voor een ontbijt 
worden gezorgd en voor groepen worden gekookt.  

Er is een programma voor sportief bewegen. Het huis 
wordt geheel door vrijwilligers gerund. 

In dit jubileumjaar richten onze activiteiten zich vooral op 
het versterken van de band met de bewoners van de 
omliggende gemeenten.  

Voor meer informatie zie 

www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl 

ONDERNEMEN IN DE NOORDLAREN 3 

De Zuudloarderweg 

Door Peter Prak 

In deze serie verkennen we de wondere wereld van 
ondernemend Noordlaren. We trekken daarbij van 
straat naar straat, en verwonderen ons over waar onze 
dorpsgenoten hun brood mee verdienen. In dit Ries-
hoek-nummer kan het niet anders dat we de Zuidlaar-
derweg onder de loep nemen. Dit is immers de plek 
waar een behoorlijk deel van de Noordlaarder onderne-

mers de schoolbanken hebben verwarmd.  

Ondernemen is niet alleen kansen zien, maar ze ook reali-
seren. We hopen dat dit ook op gaat voor de plannen met 
de Rieshoek zodat ‘’willen’’ versterkt wordt met ‘’kunnen’’ 
en ‘’mogen’’. 

 

Voor de echte leken: de Zuidlaarderweg is de grote weg 
centraal door het dorp van richting Glimmen naar richting 
Zuidlaren (red: voor die helft van de bevolking die geen 
kaarten kunnen lezen, dit is langs de molen, de school en 
de oorsprong).  

Als opfrisser nog enkele conclusies uit de eerste 2 afleve-
ringen:  

Noordlaren blijkt een ondernemersdorp. Er zijn in Noordla-
ren 162 formeel bij de Kamer van Koophandel ingeschre-
ven bedrijven. Dit is op ca. 170 woningen bijna 1 op 1! Op 
10 adressen zijn meerdere bedrijven gevestigd. 

De grootste groepen ondernemers zijn medici (9%), vast-
goedjongens (8%), gevolgd door detailhandel, financiële 
administratie, horeca/recreatie en landbouw (allen 6%). 

De Zuidzijde Vogelzangsteeg kent 0 bedrijven 
(socialisten?). Aan de noordkant (kapitalisten?) zijn het er 
10!  

 

Deze Zuidlaarderweg  is een van de langste wegen van 
Noordlaren. Deze straat herbergt 46 bedrijven op 60 
woningen (0,75 bedrijf per woning). Wat treffen we 
aan?: 

http://www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
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- Gaarenstroom consulting, coaching/training nr 32  - -

Rijschool Drive (Bert Harms) 49 

- Bossewinkel Machinery Nr 40   

- Meerman Agro & Sustainability Consultancy 51 

-Stichting de Vier geslachten J. Timmer en Zoon Nr 42 

 - Heel veel van alles zie onder nr 53 

- Organisatieadvies KR 44      - -

Joep, schrijven en Beeldende Kunst, nr 57 

-Veldman veehouderij nr 54  

-De Oorsprong Ekologisch vlees 61 

-Molenaartje, Rheumatologenpraktijk, nr 56  

- De Rieshoek, Kinderopvang Oki de Groeve, Villa 

- Musical Enterprise 60B 

-  Kakelbont nr 63 

- Stichting Beheer Sportcomplex 60C   - -

Lighthart Praktijk Lichaamsbewustwording nr 69 

-Vosborg Holding (fin holding) nr 64 

- Administratiekantoor de Rekenkamer en  

-K.May (podiumkunst) Nr 66 

- poffertjespaleis Au Gwen Marie Nr 69 

-Vorm software ontwikkelen en uitgifte 

-Maatschap Hoenderken nr 73 

-ook Perdon Hout interieur nr 68    - - - 

Nanda Talsma, sociaal wetenschappelijk 

- De Rong reparatie meubels, stoffering nr 70    onder-

zoek en  advies 77 

- Landinzicht Business Coaching, organisatie  

 -advies & Holding nr 81 

- Wildbeheereenheid Meeden (?) 91 

- Bouwbedrijf Mark Wieland Nr 97 

 

Hier een selectie van bijzondere en typerende bedrijven. 

Anchor-man: Veehouderij Veldman, Zuidlaarderweg nr 

54 

Wie Albert-Jan & Janny Veldman niet kent die woont niet in 
Noordlaren. Die stelling durven we wel aan. Want deze bijna 

80-jarige Veldman met jongensachtig figuur en fitheid, fietst 
(oude zwarte Gazelle), rijdt (een oude blauwe trekker met 
achterin wat vee) of toert (een rood shovel-achtige transport-
dingetje met ‘’wat heu d’rop’’) altijd ergens door Noordlaren.  

Blauwe overal, brede leren riem om het middel en vaak een 
petje op. Soms zelfs achterste voren, als ware de Veldman 
niet ter plekke uit de Es getrokken, maar in de ‘de Grode 
Stad’ gesticht. Ook is er geen commissie waarin Albert Jan 
niet zit. Dan wel anders, met fris gewassen en gekamde ha-
ren, vaak getooid in wollen geruit kolbert en zachtgroene 
band-plooi broek. Het bedrijf Veldman is de boerderij – met 
mestvaalt - midden in het dorp, hun bekendste lokale pro-
dukt heet Jan Geert. 

 

 

Hoe is het zo gekomen Albert Jan? 

Mijn ouders hadden een gemengd boerenbedrijf, dus vee en 
landbouw. Na mijn ULO- examen in 1952 ging ik meehelpen 
op het bedrijf en 2 jaar naar de Landbouwwinterschool (van 
oktober t/m maart). In 1963 werd ik zelfstandig boer. 
(redactie: AJV heeft dus dit jaar zijn 51-jarige ondernemers 
jubileum! Hulde aan de nestor.) 

In dat jaar waren hier aan de Zuidlaarderweg tussen nr. 40 
en de zuidgrens nog 8 (!) agrarische bedrijven. Andere on-
dernemers waren: Kapper, Café, Textielwinkel, Postkantoor 
en Aannemer, 2 Kruideniers, Smid en op nr. 79 was een be-
drijf waar je terecht kon voor elektriciteit, waterleiding, smids-
werk, benzine tanken en huishoudelijke artikelen. 

Wat vind je het leukst aan je werk Albert Jan? 

Van veel kan ik genieten, maar vooral van het samen wer-
ken met jong en oud tijdens oogstwerkzaamheden. 
(Redactie: uit eigen ervaring hebben we gezien hoe AJV met 
veel plezier en handigheid nieuwe paaltjes en afrasteringen 
slaat. Vervolgens meldde hij licht bezweet en trots  ‘’Dat 
vaalt mie nait oaf, ik duh nog altied …. poaltjes in’t uur….’’) 

Heb je nog een leuk verhaal uit je lange loopbaan voor ons? 

Heel veel gebeurtenissen waren spannend: Ik zag de eerste 
zelfbinder, combine, rooimachine, balenpers, en onze eerste 
tractor in 1956. De komst van de melkmachine en later de 
tank. De eerste keer dat we een grote balenpers op het land 
hadden en we vol verbazing keken hoe snel het hooi van het 
land was!  

 

 

Jur Bossewinkel, Bossewinkel Machinery, Zuidlaarder-

weg 40 

Jur Bossewinkel is een geblokte kerel met een harde uitstra-
ling, maar van dichtbij een zachte en vriendelijke blik. Voor 
sommigen is Jur ‘de man van Matty’. Hij opereert vanuit de 
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vrijstaande woning ten noorden van de Rieshoek aan de 
andere kant van de weg. 

Bossewinkel Machinery??? Hoe is dat zo gekomen Jur? 

Als kind was ik altijd al geboeid door machines en tractoren 
en wou wel wat met techniek en machines doen. Ook bleek 
ik wel commercieel te zijn. Ik ben toen op mijn 24e begon-
nen als vertegenwoordiger in deze branche bij Koop 
Tjuchem. Na 3 jaar bij de importeur van Komatsu terecht 
gekomen. En toen had ik de keuze om of naar een ‘hoger 
merk’ te gaan, of voor mezelf te beginnen. Ik heb me in 1996 
ingeschreven bij KvK, dat was 18 jaar geleden. Na paar jaar 
heb ik het inzicht gekregen dat ik me niet zozeer op handel 
in nieuwe machines moest richten, maar op export van ge-
bruikte machines. Ik lever nu wereldwijd. Het accent lag 
eerst op Amerika, ook door de toen gunstig lage eurokoers. 
Nu is het meer Azië, Vietnam. Ik heb nu 1 vaste medewerker 
en verder veel incidentele inhuur. 

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk Jur? 

Als beginnend ondernemer is dat records vestigen in winst 
en omzet. Door de economische  

crisis ga je hier overnieuw en anders naar kijken. Ik heb van 
mezelf geleerd dat het  

regelen mij een kick geeft. Via internet en telefoon ergens in 
een ver land inkoop of verkoop  

doen. Vervolgens groot transport regelen, overslag, juiste 
planning. Het in beweging te  

brengen en goed te laten lopen dat is mooi werk. En uiter-
aard daarbij het contact met  

mensen. Dat motiveert mij veel meer. Wat ook mooi is om te 
merken dat mensen je vertrouwen omdat je altijd doet wat je 
zegt. Laatst maakte iemand uit Mauritanië die ik alleen 2x 
telefonisch gesproken had 60.000 euro aan me over, nog 
zonder contract! 

Wat is het leukste/mafste werkverhaal van Bossewinkel Ma-
chinery? 

In diverse landen ben ik bij diverse mensen terecht te ko-
men. Als je oprechte interesse hebt  

in de mens achter de zakenpartner blijven de zaken soms 
liggen en gingen we samen  

skiën of naar een landgoed in Potsdam waar niemand mocht 
komen. 

Het mooiste verhaal vind ik Billabunga. Ik was in Australië 
op een zakentrip en werd  

door een aannemer uitgenodigd op een BBQ in dat hele klei-
ne plaatsje. Ik dacht, ik koop  

even wat biertjes om mee te nemen. Er was daar 1 winkel-
straatje met een kleine  

drankwinkel. Mijn oog viel op een naam op de etalage er-
naast; ‘‘Jewelry Stiekema’’ stond  

daar. ‘’Huh?’’ dacht ik, dat is een echte Grunneger naam. Ik 

bedacht me niet, deed de deur  

open,  ‘’ik stak d’ haals noar binn’n en ruip:  ‘’Moi! Is hier ook 
aine thoes?’’ 

Even was het stil, toen hoorde ik achteruit die Australische 
winkel in onvervalst plat: ‘’Joah  

zeker keerl! Moar wel ruipt mie doar?’’ 

 

Toen bleek dat deze Stiekema uit Hoogezand kwam. ‘’Man 
dat leuf ik ja hoast nait; mien  

zuster woont ook in Noordlaarn!’’ Toen bleek dat mevrouw 
Bodewes te zijn die ik ook wel  

eens tegenkom als ik in het Noordlaarderbos met de hond 
ga lopen. En jawel hoor, toen ik 2  

dagen later weer thuis was en de hond uit liep kwam ik haar 
weer tegen. Ik zei: ‘’Moi Vrau  

Bodewes, most nog de groet’n van dien breur hebb’n!’’.  

Zij antwoordde: ‘’Dat ken ja holegoar nait, want dai woont ja 
in Australië!’’ 

 

Joop Niezen, Zuidlaarderweg nr 53 

Joop is de recordondernemer van het dorp. Deze potige ju-
doka jongleert met bedrijven zoals een ander met kussens. 
De volgende bedrijven staan genoteerd: Anome projects 
(groot-handel bouwmaterialen), Morreion informatie techno-
logie, Durdane financiële Holding, Emphyrio aan en verkoop 
onroerend goed, Cugel financiële Holding en administratie 
kantoor, Stichting Eax Puiseur marketing & communicatie, 
Etzwane holding en administratie. Opvallend drukwerk. 

Aal best Joop? En hoe is het zo gekomen dat je (multi-)
ondernemer bent geworden? 

Prima hier, lekker druk! Ik heb mijn eerste bedrijf, een call 
center, verkocht in 2004, toen ik net 3 maanden in Noordla-
ren woonde. Om me daarna niet te hoeven te vervelen heb 
ik een investeringsbedrijf opgezet (Durdane) met de partner 
waarmee ik ook het call center had, Jeroen Dietvorst. We 
investeren zowel in start ups als in bedrijven die al een be-
wezen bestaansrecht hebben. Op Durdane.nl vind je een 
overzicht. De laatste aanwinsten staan hier nog niet op ver-
meld, maar dat komt binnenkort. 

We tellen 10 inschrijvingen in de KvK, waarom zoveel Joop? 
Spaar je ze?  

Ha-Ha, ieder zijn hobby....Het zijn holdings, waar we aande-
len in houden van andere bedrijven, telkens in een andere 
aandeelhouderssamenstelling. Daarnaast zijn Durdane, Cu-

http://durdane.nl/
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gel, Onmale, Anome, Anome Projects, Gewoon Opvallen en 
Morreion bedrijven die ook daadwerkelijk activiteiten uitvoe-
ren. 

Je hebt daar een paar bijzondere namen. Hoe kom je daar in 
hemelsnaam op? Drank? Moeilijke jeugd? Reclame bu-
reaus? Of zijn het allemaal SF boeken? 

Sinds mijn 15e lees ik boeken van Jack Vance, inderdaad 
een SF schrijver. De namen zijn titels van boeken of hoofd-
personen uit zijn boeken. 

Wat vind je het leukst aan je werk? 

In wisselende samenstellingen werken aan het succesvol 
introduceren van een nieuw product of dienst. 

Kun je een maf of ontroerend of spannend verhaal/project/
investering delen over je werk? 

Tegenwoordig zit ik ook in de verzekeringswereld. Een van 
onze assurantiebedrijven verzekert ook internationaal boten. 
Zo werd er een boot verzekerd voor een sjeik uit het Midden-
Oosten. Hij kreeg een factuur voor een premie van € 
100.000,00. Die werd vrij vlot betaald. Maar na een maand 
kwam er weer een ton binnen, en de maand daarop weer. 
De goeie man dacht dat het een maandpremie was, het was 
echter een jaarpremie.... 

  

Poffertjes Au Gwen Marie, Zuidlaarderweg nr 69 

Carina, man en hond zijn ook BN-ers (Bekende Noorlaar-
ders). Bij hun huis naast de Rieshoek zie je ze niet vaak. 
Bijna altijd kom je ze met hond tegen ergens in de velden 
rondom het dorp. Soms lijkt het wel dat waar Carina is, dat 
daar de zon schijnt. Zijn sommige mensen altijd vrolijk? 

  

Hoe is het zo gekomen dat je ondernemer bent geworden 
Carina? 

Mijn partner heeft al 25 jaar met zijn bedrijf de Rekenkamer 
als een van zijn grootste klanten het Theaterfestival De Pa-
rade. Daar is hij dan de hele zomer en die beginjaren kwam 
ik af en toe op bezoek met de kinderen die nog klein 
wa- ren. De kinderen waren dolgraag op de Parade 

maar als je daar bent zonder zelf iets te doen te 
heb- ben dan is het niet leuk. Ik heb daarom bedacht 
dat ik daar zelf iets te doen wilde hebben. 

 

En hoe kom je in hemelsnaam dan bij een poffertjeskraam 
en bij de Parade?  

Ik vond dat er op de Parade nog weinig kinderactiviteiten 
waren en het leek me leuk om met kinderen poffertjes te 
gaan bakken. Zo heb ik een kar laten ontwerpen en uitvoe-
ren waarin kinderen achter de balie staan en de ouders bui-

ten. Kinderen kunnen zo makkelijk bakken op eigen werk-
hoogte. Het begon heel bescheiden, ik had uitgerekend dat 
ik de kosten van de kar in een jaar of 10 kon afbetalen met 
mijn vakantiegeld. Toen echter bleek dat ook volwassenen 
het zelf bakken leuk vonden, bleek het ook een winstgeven-
de onderneming te kunnen worden.  

 

Wat vind je het leukst aan je werk Carina, oftewel waar doe 
je het voor? 

Ik geniet nog altijd als kleine kinderen (3 jaar) met veel con-
centratie en trots hun eigen poffers bakken. Dat kleine lach-
je op dat gezicht als het dan klaar is en ze het helemaal zelf 
gedaan hebben... Ouders moet je soms streng toespreken 
zodat ze hun kind de kans geven het zelf te doen.  Ook is 
het zijn op de Parade meestal een feest. Het is een vrij vas-
te club medewerkers die een soort zomerfamilie zijn gewor-
den. Veel creativiteit hangt daar in dat gezelschap, mensen 
die een ander leven durven leiden, zonder veel materie 
maar met veel vrijheid en ruimte voor hun creativiteit. 

 

Kun je een maf of ontroerend of spannend verhaal/project/
investering delen over je werk? 

Het leerzame op de Parade vind ik dat je altijd moet dealen 
met de omstandigheden en dat er voor elk probleem weer 
een oplossing kan komen. Stormen, hittegolven, regenbui-
en, tot je enkels in de modder...het hoort er allemaal bij. Als 
het weer goed is (voor ons zo'n 20 graden en droog)  kan 
het heel druk bij ons zijn. In het begin schaamde ik me dan 
dat je zo "makkelijk", zoveel geld kon verdienen. Maar later 
zag ik dat ondernemen ook risico nemen is. Op slecht weer 
dagen is er gewoon geen publiek en komt er niks bin-
nen.  De onkosten wel door en dan loop je ook zo weer een 
andere kant op. Ik ben ook geen echte ondernemer, voel me 
meer thuis bij het werken in de zorg, maar het is wel een 
leerzame activiteit voor mij erbij.  
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IJSVERENIGING ‘DE HONDSRUG’ 50 JAAR 

Door Het Bestuur van IJsvereniging ‘Hondsrug’ 

 
Noteer het alvast in uw agenda! Op zaterdag 22 novem-
ber, 2014 viert IJsvereniging ‘De Hondsrug’ het heugelij-
ke feit dat zij op Donderdag 26 November 1964 werd op-
gericht in café Berends waarbij de heren Hoenderken, 
Beute, Moltmaker,Habing en van der Veen na een ener-
verende stemming werden gekozen tot de eerste be-

stuursleden. 

Het Bestuur van IJsvereniging ‘De Hondsrug’ nodigt daarom 
al haar leden en oud-(bestuurs)leden op bovengenoemde 
datum uit voor een feestelijke bijeenkomst in het oude 
schoolgebouw van OBS ‘De Rieshoek’. Deze bijeenkomst 
zal mede in het teken komen te staan van de rijke schaats-
historie in en rondom Noordlaren en daarom nodigen wij een 
ieder uit om ons zoveel mogelijk materiaal te doen toekomen 
zoals oude foto’s, filmpjes, schaatsen en documenten, als-
mede allerlei andere zaken die ons zouden kunnen helpen 
om een beknopte historische reconstructie te maken van het 
rijke Noordlaarder schaatsleven. 

Over het definitieve programma zal u nader worden bericht 
via flyer, dorpskrant en de website v/d ijsvereniging. 

info@ijsverenigingdehondsrug.nl 
www.ijsverenigingdehondsrug.nl 
 
Jan Geert Veldman, Willem Bazuin, Marcel Scholtens, Wil-
lem Frederik Wolters, Theo Overduin, Jurjen Bossewinkel, 
Gezienus van Iren, Theo Overduin, Reinier Schwietert, Kars 
Kroeze 

——————OPROEP————OPROEP——— 

voor en door speelse Noordlaarders 

IMPROVISATIETHEATER  

Door Carina Visser 

In het voorjaar heeft een 12 tal dorpsgenoten een aan-
tal speelse avonden in de Hoeksteen doorgebracht 
met werkvormen uit het improvisatie theater. Leuk zo-
veel samen te lachen en zoveel talent in ons dorp te 

ontdekken. 

Als vervolg op deze avonden wordt er een cursus improvi-
satietheater georganiseerd in het najaar in de grote zaal 
van de Hoeksteen. 

Nu huren we een professionele begeleider in die ons kan 

coachen in de werkvormen. 

Het gaat om 8 avonden, te beginnen op woensdag 15 okto-
ber, in verband met beschikbaarheid van zaal ook 2 x op een 
donderdagavond. De begeleiding gebeurd door HarmJan 
Doornbos en Marjolein  

Kosten voor zaalhuur en begeleiders hangt af van aantal 
deelnemers en zal maximaal € 80,-- zijn voor 8 avonden van 
2 1/2 uur.  Heb je belangstelling??? Laat het weten aan Cari-
na Visser carina@rekenkamernl.nl 

de data: wo. 15 okt  do. 23 okt   wo. 29 okt   wo. 5, 12 nov.  

do. 20 nov   wo. 26 nov  wo 3 dec 

van half 8 tot 10 uur 
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