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THOMAS VAERWEL EN PIETERNEL 

Door Peter van Ek 

 

10 januari even voor achten. Ik trek nog snel even de vegetarische varianten 

op mijn Kebab uit de oven. Onze oppas is al een kwartier binnen en Maartje 

is ook al weg voor ‘de opnames’ van Thomasvaer. Mijn hemel hoe krijg ik dat 

mee naar de Hoeksteen maalt het door mijn gedachtes.  Gelukkig kan Iben 

voor mij de voordeur openhouden: ‘Je hebt geluk dat het niet regent’ roept ze 

me nog na, terwijl de hevige zuidwester me om mijn oren giert. Wonderwel 

haalt mijn gerecht de Hoeksteen ongedeerd, de Bartholomeus slaat ongedul-

dig acht als ik op de deur bonk van de Hoeksteen.  

Als de deur openzwaait zie al weer vele bekende en vrolijke gezichten. Ieder-

een heeft er zin in en dat merk je gelijk. Ik drop mijn gerecht in het onder-

grondse mausoleum, en zie al dat ik kansloos ben. Rottige pinguïns. Meld mij 

voor de gratis eerste kop thee, en doe mijn Nieuwjaars ronde langs de oud- 

en nieuwlaarders die langzaam maar zeker komen binnendruppelen.  

 

Dan komt de aankondiging van Thomasvaer en Pieternel, en het geroeze-

moes neemt langzaam af. Nieuwjaar is  bij uitstek een tijd voor tradities, en 

we worden dan ook niet teleurgesteld. Mart van Bon en Jan Luis hebben 

weer hun alter ego’s aangetrokken en zullen het dorp ongetwijfeld weer een 

mooie spiegel voorhouden. 
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Spelregels 

Plaatsing van een brief hoeft niet te betekenen, dat 
de redactie het met de inhoud eens is. Wij stellen 
reacties bijzonder op prijs en staan open voor alle 
nieuwtjes, tips, ideeën, verhalen, anekdotes, brieven, 
artikelen, foto’s en tekeningen. Anonieme stukken 
verdwijnen echter in de prullenbak.  Ingezonden kopij 
is onderhevig aan de gebruikelijke redactionele be-
werking. 
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VERSLAG 50-JARIG JUBILEUM IJSVERENIGING ‘HONDSRUG’ 

Door Reinier Schwietert 

Na weken van voorbereiding door het ijsbestuur en een speciale histori-
sche schaatscommissie onder aanvoering van Jo Franssen vond op 22 
November jl. het 50-Jarig jubileum van IJsvereniging ‘Hondsrug’ plaats. 
De doelstelling van deze heugelijke dag was om de gezelligheid van de 
IJsvereniging - waarom deze algemeen bekend staat! - te combineren 
met het ontsluiten van enige historische schaatsfeiten die wellicht (nog) 

niet bij alle generaties Noordlaarders bekend waren. 

De dag begon met een speciaal radio-uitzending vanuit de school verzorgd 
door RTV Noord waarbij verschillende mensen van zowel binnen (voorzitter, 
Jan Geert Veldman; ijsmeester, Gezienus van Iren en ex-bestuursleden, Jan 
Bakker, Jo Franssen, Bertus Duursema en Egbert Scholtens) als buiten het 
dorp (marathoncoach en ex-marathonrijder, Lammert Huitema; marathonrij-
der, Albert Koops en Noordlaarder schrijver, Jan Siebo Uffen) door (vliegende) 
reporter Marcel Nieuwenweg geïnterviewd werden naar hun bijzondere erva-
ringen op, met en rondom het ijs in Noordlaren. 

Vele aanwezigen waren zeer onder de indruk van het vele historische materi-
aal dat ad hoc verzameld was door de leden van de speciale zes-koppige his-
torische schaatscommissie te weten Jo Franssen, Jan Bakker, Jan Luis, Lazlo 
Matus, Hillie Hooiveld en Bertus Duursema en in de verschillende klaslokalen 
geëxposeerd werd. Met name de grote hoeveelheid krantenknipsels en foto’s 
van Lazlo m.b.t. de zes ‘eerste marathons op natuurijs’ die vanaf 2000 op de 
roemruchte skeelerbaan achter OBS De Rieshoek hebben plaatsgevonden 
maakten op menigeen zeer veel indruk. 

Na ontvangst met koffie, cake en koek van de vele vertegenwoordigers van 
o.a. sponsoren, ijsverenigingen uit de omliggende dorpen en de KNSB vond 
een speciale 50ste algemene ledenvergadering in de voormalige gymnastiek-
zaal plaats waarbij de hoge opkomst van met name de wat oudere generatie 
Noordlaarders opviel. Zij konden zich veelal gemakkelijk herkennen in de vele 
grappige anekdotes en hilarische taferelen die zich gedurende de grofweg 
afgelopen 100 jaar op het Zuidlaardermeer en op en langs de verschillende 
ijsbanen van Noordlaren hebben afgespeeld. 

Daarna volgde het afsluitende gedeelte met een heerlijk stamppotbuffet, bier 
en berenburger van Vijfschaft catering en geweldige muziek verzorgd door de 
band Vastgoed welke af en toe nog eens werd opgeluisterd met de heerlijke 
saxofoonklanken van onze dorpsgenote Sandra Jobing. Er werd volop ge-
danst, gedronken en natuurlijk werden de schaatsverhalen in de loop van de 
avond steeds sterker. 

Zoals gebruikelijk bleef het nog lang onrustig in en rondom het Oude School-
gebouw van OBS ‘De Rieshoek’ en konden we uiteindelijk met zijn allen terug-
kijken op een zeer geslaagd 50-jarig jubileum van IJsvereniging ‘Hondsrug’. 
Op naar 100 jaar IJsvereniging ‘Hondsrug’...... 

Klik op http://www.ijsverenigingdehondsrug.nl/fotos/ voor een fotoimpressie 
van bovenstaande dag! 

mailto:janetfonk@hotmail.nl
mailto:rinne.boelkens@ziggo.nl)te
http://www.ijsverenigingdehondsrug.nl/fotos/
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

 

  

 

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-50648081  

Dit jaar is er opnieuw een fantastische  teaser met een 

hoofdrol voor Cornelis Jan Hulzebos. Na het tonen van 

de teaser wordt er weer even stil gestaan bij zij die ons in 

2014 zijn ontvallen. 

 Daarna kan het beginnen. Verschillende onderwerpen 

passeren de revue. Zoals het wel en wee van de huidige 

status van de Rieshoek. En het dreigende schisma dat 

daardoor lijkt te ontstaan in Noordlaren. Over loslopende 

paarden, loopse honden en handgranaten.Over participa-

tie, ontplofferts en oranje bitters. Dan is er ineens een 

hilarische film over een ondergrondse gang die zou lopen 

van ouwe Batholomeus naar de Overduin residentie. 

Fantastisch  gemaakt en erg grappig. Marc Bansema 

doet het toch maar eens weer, en ditmaal gesteund door 

zijn prachtige dochter Corrie, die het camerawerk en edi-

ting voor haar rekening nam. Na bijna een uur voordracht 

in zijn Gronings en Hollandsch is het applaus, terecht,  

oorverdovend. Het is wel duidelijk dat  er hier onverholen 

talent is. We zijn wederom getuige geweest van een 

prachtig staaltje tekstdichten op het scherpst van de sne-

de, met een goede dosis humor. Dit aaneengesmeed 

door de lieftallige en vooral  ongehaaste dame met de 

bordjes Elles Veldman. Ook dit jaar waren de teksten 

weer van Ben Crom en marc Bansema.  

Helaas komt aan alles een eind zo ook aan deze avond. 

Maar dan treedt Reineke Speelman naar voren met een 

mededeling: “ Dit is het laatste jaar voor Mart van Bon en 

Jan Luis als Thomasvaer en Pieternel. HUH ? Ja en ook 

ik hou er mee op en Marc Bansema. “ 

Bijna iedereen houdt er mee op. Wat een kaalslag . Dit 

komt aan als een vuurwerkbom.   

Kortom op dit moment is Noordlaren nagenoeg zonder 

eindejaar commissie, zonder schrijvers en zonder ac-

teurs. Aan  het dorp om deze handschoen op te pakken. 

Komt er in 2016 een nieuwe Thomasvaer en Pieternel ? Is 

er wel een nieuwjaarbijeenkomst ? Komt er een film ge-

maakt door Noordlaarders, of vele (1 minuut) filmpjes ?  

Ik vind het spannend, maar laat ik eerst nog eens even allen 

die er de afgelopen jaren hebben gestaan en hard aan heb-

ben gewerkt nog eens even hartelijk danken. Ik denk dat ik 

namens het hele dorp spreek als ik zeg: 

Marc, Jan, Mart en Reineke 

Bedankt ! 

Binnenkort te zien op 

www.noordlaren.eu 
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THOMASVAER EN PIETERNEL 2014 
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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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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 
Anneke Duinker 
Kerkstraat 5  
Noordlaren 

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 

11 jan. 10.00 uur Bartholomeüs  Ds. Hekman, Assen Afscheid ambtsdrager 

18 jan. 10.00 uur Trefpunt Ds. J. Hommes, Glimmen Cantorij 

25 jan. 10.00 uur Trefpunt Ds. J. van de Meent, Utrecht   

          

1 febr. 10.00 uur Trefpunt Koor: Yust4U uit Hoogeveen Thema: t(r)oontje 

lager 

8 febr. 10.00 uur Bartholomeüs kerk, Ds. R. Fortuin, Groningen  

15 febr. 10.00 uur Trefpunt, Mevr. Kosterman, Rolde Avondmaal 

22 febr. 10.00 uur Trefpunt, Ds. J. van de Meent, Utrecht   

          

1 maart 10.00 uur Trefpunt, Prof. M. Steehouder cantorij 

8 maart 10.00 uur Bartholomeüs kerk, Ds. Greive, Roden   

15 maart 10.00 uur Trefpunt,  Ds. R. Fortuin, Groningen   

22 maart 10.00 uur Trefpunt,  Ds. J. van de Meent, Utrecht   

KERKENROOSTER 

 

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   

D O R P S K R A N T  

Januari 2015 

8 

Halmersinge 13 

9471 HM Zuidlaren 

Tel.: 050- 409 1529 

Fax: 050-409 0168 

06-51346650 

Schilderwerken 

Wandafwerking 

Isolerende beglazing 

Ook voor advies 

Mini CampingMini Camping  

 

 

 

 

 

 

 

Onthaasten doe je in Noordlaren 

Mini Camping Noordlaren heeft een rustige en gezellige uitstraling 

De mini camping is natuurlijk aangelegd 

Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen en gratis WIFI 

Wij verwelkomen u graag met informatie over de omgeving en leuke arran-

gementen 

Bekijk voor verder informatie onze film op de website 

www.campingnoordlaren.nl 

Vriendelijke groeten, 

Mini Camping Noordlaren 

Familie Kroeze 

Lageweg 29 

9479TA Noordlaren Telefoon 050-4090630  

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

http://www.campingnoordlaren.nl
http://www.campingnoordlaren.nl


Cooper|Feldman 

MANAGERS EN ADVISEURS IN 

VASTGOED- EN GEBIEDSONTWIK-

KELING 

Noordlaren, Naarden, 

Lochem, Amsterdam. 

 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  
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GEEN PIER IN NOORDLAARDERMEER 

Door Peter Prak 

Omdat ik daar veel vragen over krijg ook nog de te-

rugkoppeling via de Noo-News.  

Zelfs met de morele steun van Thomasvaer en Pieternel 
lukte het niet om de Pier van Scheveningen te verwerven. 
Met bijna 100 deelnemers voor 70 units en appartemen-
ten op de Pier hadden we 15,4 miljoen aan investeringsin-
teresse. Omdat de curator niet wilde deelnemen aan een 
ontwikkelproces, maar vooraf wilde ‘cashen’ is het ons 
niet gelukt om de Pier te verwerven. We zijn als 2e geëin-
digd zeg maar. 

Jammer! Anders hadden we gelijk het idee van Thomas-
vaer en Pieternel wellicht de Pier naar de Bloemert heb-
ben kunnen slepen!  

Leuke bijkomstigheid is wel dat zo ‘Noordlaren’ af en toe 
even in de pers vermeld stond als woonplaats van een 
van de initiatiefnemers. 

Maar anders bouwen we met elkaar toch zelf een piertje 
in het meer? Wie heeft er nog hout liggen! 

 

 

OPLEIDING BEDIENING AED-APPARAAT 

Door Henk Tiesinga 

Het dorpshuis “De Hoeksteen” van Noordlaren be-
schikt ongeveer een jaar over een AED-apparaat. De 
aanschaf van het apparaat is gefinancierd door een 
eigen bijdrage en door een bijdrage van de kerk en de 
Rabobank. Het bestuur van het dorpshuis is van me-
ning dat het apparaat breder inzetbaar moet zijn dan 
alleen in het dorpshuis. Gedacht wordt om het toestel 
nabij de ingang van het dorpshuis buiten aan de muur 
in een kast op te hangen. Deze kast wordt geopend 

via een code tijdens een alarm. 

Voor de bediening van het apparaat zoekt het bestuur 
vrijwilligers in Noordlaren. Ongetwijfeld zijn er bewoners in 
Noordlaren die een opleiding hebben genoten in het be-
dienen van een AED apparaat bij hun bedrijf.  In februari/
maart 2015 wil het bestuur van de Hoeksteen een cursus 
aanbieden voor geïnteresseerde vrijwilligers. De opleiding 
kan in één avond worden afgerond, aanvang 19.30 t/m 
23.00 uur 

Bij een hartfalen telt elke seconde daarom is het belang-
rijk om over vrijwilligers te kunnen beschikken die ter 
plaatse wonen en eventueel werken en die zich willen 
inzetten voor de medemens /dorpsbewoner.  

Heeft U een opleiding gehad in het bedienen van een 
AED apparaat of heeft U interesse om een opleiding te 
volgen, maak dit dan bekend bij het bestuur van het 
dorpshuis “De Hoeksteen”  

Mailadres: tiesinga.noordlaren@hetnet.nl  

mailto:tiesinga.noordlaren@hetnet.nl
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KLAVERJASSEN ? 

Door Borgert Vrieling 

27 februari 

27 maart 

We zien jullie weer graag op 28 November in de Hoek-

steen. 

vogelringster met roodborstje 

DE ZORG IN HAREN VERANDERT 
Het wijkteam van de gemeente Haren  
 

Het wijkteam van de gemeente Haren is er voor al uw vragen 
op het gebied van Welzijn, ouderenzorg, maatschappelijk 
werk, jongerenwerk, jeugdzorg, en werk en inkomen.  

Hebt u vragen over de ondersteuning of zorg die u krijgt? 
Belt u dan gerust met het Lokaal Loket van het wijkteam. Of 
kom langs. Dat kan elke dag tussen 10 en 12 uur. U hoeft 
geen afspraak te maken.  
 
WIJKTEAM HAREN  

Bezoekadres Kerklaan 5, Haren 
Telefoonnummer   050 – 535 24 10  (elke werkdag van 10 tot 12 uur) 
E-mail  wijkteam@haren.nl  

 

Het wijkteam van de gemeente Haren 
v.l.n.r. Annie Kruizinga, Sandy Elema, Gysele Geux, Puck 
Oude Lansink en Marian Folkerts (inzet) 

www.deharenserotonde.nl 
Nieuwe website over veranderingen in de zorg 
De gemeente Haren heeft een nieuwe website met informatie 
over de veranderingen in de zorg. Wilt u weten welke moge-
lijkheden voor ondersteuning en zorg er zijn in 2015, kijkt u 
voortaan dan op www.deharenserotonde.nl.  

TENNISVERENIGING NOORDLAREN STOPT 

Door Freek Keizer en Esther Vos 

In de wintereditie van de Dorpskrant Noordlaren 2011 
schreef ik namens het bestuur van de tennisvereni-
ging : “Iets nieuws proberen is altijd spannend”. We 
waren toen net een jaar met de tennisvereniging Mid- 
en Noordlaren bezig, en waren nog vol goede hoop, 
dat het een succes zou worden. Logisch ook, want het 
eerste jaar hadden zich al ruim 30 leden aangemeld. 
Het kan natuurlijk “vriezen en dooien” om in winter-
termen te spreken, maar het is helaas niet geworden 
wat we er van verwacht hadden. Wat ging er mis? Met 
name het onderling contact tussen de leden bleef veel 
te beperkt. Tijdens de onderlinge ontmoetingsmomen-
ten (de tennistoss) kwam steeds het zelfde kleine ac-
tieve groepje. Dit groepje heeft nu na 3 jaar het hoofd 
in de schoot gelegd, en de conclusie getrokken, dat er 
in Mid- en Noordlaren te weinig interesse bestaan om 

in verenigingsverband te tennissen. 

 

Sport, in dit geval tennis, kan een geweldig middel zijn om 
elkaar te ontmoeten, om sociale contacten met elkaar in 
een sportieve setting te hebben. Het was om die reden, 
dat we destijds in 2011 tot de oprichting van de tennisver-
eniging zijn overgegaan. Dat we dit doel niet hebben be-
reikt spijt ons als oprichters natuurlijk. Wij waren enthou-
siast, en hebben er naar onze mening ook voldoende aan 
gedaan om de vereniging van de grond te krijgen. Water-
park “De Bloemert” was een goede partner, en heeft voor 
ons de kosten zeer beperkt gehouden. Wotto en consor-
ten : Dank daarvoor ! Nogmaals dan de vraag : Wat ging 
er mis ? 

Is er te weinig behoefte in de dorpen Midlaren en Noordla-
ren om dingen samen met elkaar in verengingsverband te 
doen ? Het zou kunnen, wij weten het natuurlijk ook niet 
zeker. Wel is het iets waarover je in een dorp moet naden-
ken. Sociale samenhang hoort natuurlijk wel bij de dorps-
cultuur, en is ook iets dat je niet voor niks krijgt. Je moet 
er wel iets voor willen doen. Wij hebben het met de tennis-
vereniging geprobeerd, het is misschien niet gegaan zoals 
we gehoopt hadden, maar we kijken er met trots op terug. 

 

PS : De tennisleden die nu nog lid zijn kunnen ook vol-
gend jaar op de tennisbanen bij “De Bloemert” tennissen. 
Waterpark “De Bloemert” zal deze leden in februari/maart 
een rekening sturen voor een jaarcontract onder de de-
zelfde financiële condities als in 2014  ( €35 voor volwas-
senen; € 20 voor jeugd tot en met 12 jaar en €55 voor een 
gezinskaart ). 

mailto:wijkteam@haren.nl
http://www.deharenserotonde.nl
http://www.deharenserotonde.nl
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“Uit de lucht gegrepen” 

EERSTE ZANG NA DE WENDE 

Door: Wim Woudman 

Ook als de winter niet gaat strengen gaan de dagen len-

gen. Niets remt de universele tredmolen. De winter, die 

gewoonlijk een remming vormt voor het buitenleven, 

laat het ook deze eerste januariweken afweten, in elk 

geval tot de deadline van dit artikeltje. Vervelend voor 

de ijsmeesters, zeer prettig voor de ijsvogels.  

Gevolg is dat allerlei gewassen groen blijven en doorgaan 

met groeien, dat vogels actiever worden en gedrag gaan 

vertonen dat met voorjaar te maken heeft. In de oudjaars-

nacht joelde (zo heet dat) de Bosuil in de omgeving van Ap-

pelbergen-zuid. Kool- en Pimpelmezen laten al hun zang 

horen. Boomkruiper en Boomklever zongen op 3 januari en 

vlak na kerst roffelde de eerste Grote Bonte Specht. Het 

registreren van de eerste zang na de zonnewende, maar 

dan jaar-in  jaar-uit volgehouden, geeft een goed beeld van 

het moment waarop je welke soort kunt horen gedurende 

het voorjaar. 

Mijn eigen aantekeningenreeks hierover loopt al vanaf 1990, 

enkele jaren na onze komst naar de Vogelzangsteeg. Met 

deze schema’s van eerste zang, per vogelsoort, kan ik dan 

ook vrij nauwkeurig voorspellen wanneer een soort start met 

zingen, hier in het noorden.  Dat houdt een risico in, name-

lijk dat de voorspelbaarheid van natuurverschijnselen en -

verschijningen zo groot wordt dat de verrassing verdwijnt. 

Wel levert het een voortdurende prettige  spanning op die 

maakt dat ik bewuster ga uitkijken, of in dit geval liever uit-

luísteren naar een soort die op of rond een bepaalde datum 

móet optreden.  

In dit jaargetijde hebben we - althans als we spreken over 

ZANGvogels -  te maken met onze eigen vogels, de soorten 

die we het hele jaar kunnen aantreffen in de eigen omge-

ving. Officieel wordt die groep jaarvogels of standvogels 

genoemd. Dat geldt, zoals oplettende lezers weten, niet 

voor alle individuen van die groepen. In de vorige aflevering 

hadden we het over Roodborsten die voor een deel alleen 

de winter bij ons doorbrengen en daardoor de hier gevestig-

de soortgenoten even behoorlijk in de zangstress jagen als 

ze in oktober arriveren uit Noord-Europa. 

Voorspellingen van eerste zang in onze regio, bij niet al te 

lage temperaturen, zien er als volgt uit: 

Bij zonnig en niet te winderig weer, kunnen we de eerste 

dagen van januari al ruim 15 vogelsoorten horen zingen. 

Daaronder zijn de bekende soorten zoals Kool- en Pimpel-

mees, Boomkruiper- en klever, Roodborst, Winterkoning, 

Spreeuw, Heggenmus, Hout- en Holenduif. Al deze soorten 

vinden we in en rond Noordlaren. Ook de Buizerd kan dan al 

miauwend rondcirkelen boven z’n territorium, zoals hier op 3 

januari gebeurde. Al deze geluiden zijn natuurlijk op te roe-

pen via internet of via CD’s. Ik waag me hier even niet aan 

de soms hilarische omschrijvingen van al deze zangetjes. D 

at is in eerdere artikelen al wel geprobeerd trouwens – even 

terugzoeken! Wie het wil leren moet maar voor zichzelf 

ezelsbruggetjes bedenken. En op zangvogelexcursies mee-

gaan. 

Later in het jaar, als de voorjaarstrek op gang komt, is het 

ook mogelijk via dezelfde “lijst met eerste zang” om te voor-

spellen wanneer welke soort zal verschijnen. Enkele voor-

beelden van die groep, de zomervogels, die vanwege hun 

voedselvoorkeur, insecten, noodgedwongen naar het Mid-

dellandse Zeegebied of subtropen en tropen in Afrika trok-

ken. 

Tjiftjaf, meestal de eerste terugkomer, tussen 12 en 17 

maart; mijn eerste datum was 5 maart 1997.  

Zwarte Roodstaart,  20-25 maart, eerste datum 12 maart 

1995. 

Boerenzwaluw, de vogel die de lente maakt als=ie met 

meer dan 1 verschijnt: 2-6 april; vroegste datum 20 maart 

2001. 

Voor mij is het de Tjiftjaf die de komst van de lente inluidt! 

Roep als z’n naam: een monotoon aangehouden “tjif-tjaf-tjif

-tjaf enz.”of iets dergelijks; auf  Deutsch: zilp-zalp”; in 

English: “chiff-chaff”. 

Maar let nu maar eerst vooral op de Boomklever, met z’n 

aangehouden en luide fluittonen of trillers (Appelbergen-

zuid of Noordlaarderbos, vooral bij de hoeve aan de Pollse-

weg. Ook de Boomkruiper zingt nu redelijk frequent, maar 

die is lastig, namelijk hooooog en slechts enkele nootjes 

met een kuiltje in de klank. Deze soort is vrij gewoon in bos, 

tuin, park, ook in boomwallen in het buitengebied. Je hoort 

‘m pas als-ie klaar is (met zingen), maar hij vervalt meestal 

wel in herhaling. De bomen zijn kaal. Je ziet ze zó zitten!  
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UITVOERING:  ZAT. 14 mrt. EN 21 mrt. 

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

planken. Noteer bovenstaande dagen dus  even in uw agenda. 

Titel: AIG’N ARF (eigen erf)van Herman van der A 

Albert van Wijk domineert zo’n beetje alles in de wijde omtrek. Wat er allemaal gebeurt 

als zijn buurmeisje zijn heerschappij begint te ondermijnen, door zomaar een camping 

te beginnen in de tuin, is misschien enigszins voorspelbaar, maar ook zeer vermakelijk. 

 

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

Bestellen ? 050-4094338 ( Margriet Eitens)  

Kaarten zelf halen op Steegakkers 5, Noordlaren.   

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

Vol= vol!!   Tot gauw. 
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Helicopterview ijsbaan Noordlaren 

VERTREK 

Nadat we 9 jaar met veel plezier in Noordlaren hebben 
gewoond en gewerkt moeten wij nu helaas afscheid ne-

men. 

Per 1 febr. 2015 zijn wij niet meer in dienst van de Protestant-
se Gemeente Noordlaren Glimmen en gaan daarom vrijdag 9 
januari verhuizen naar Hoogeveen. 

Wij wensen u/jou het allerbeste toe en bedankt voor 9 fijne 
jaren. 

 

Hartelijke groet,  

Jan en Anneke van Dijk 

Lageweg 45 

VROUWEN VAN NU AFDELING NOORDLAREN 

DOOR IDA KROEZE 

Ook weer actief in 2015. 

Linda Nijlunsing komt 21 januari vertellen over de Wil-

dernisjaren waarin zei leefde met een pelsjager. 

18 februari, Noordlaren presenteert zich m.m.v. eigen on-
derneemsters en bedrijven. 

In maart nog een historische kostuumshow en in april slui-
ten we af met een diner in het restaurant van?? 

Wat staat er verder op het programma? 

Op maandagavond de huiskamer bijeenkomsten van de 
Klaverjasclub. 

De Leeskring, 

Er worden vier boeken gelezen o.a. (De gele vogels van 
Kevin C Powers) De nabespreking  is onder het genot van 
koffie bij een van de deelnemers thuis. 

Je kunt met de fietsclub op stap of schilderen, natuurlijk 
gaan we regelmatig op excursie. 

In de zomer drinken we de laatste woensdagmorgen van 
de maand met zijn allen koffie bij een restaurant in Noordla-
ren. 

Ondanks de teruglopende belangstelling voor het vereni-
gingsleven proberen wij als bestuur en programma com-
missie alle zeilen bij te zetten om deze organisatie, met 
hart voor leefomgeving in de plattelands-en stedelijke  ge-
bieden in de been te houden. 

Vrouwen steek de koppen bij elkaar, kom eens kennisma-
ken op een afdelingsavond. 

Ik zeg, DOEN 

www.noordlaren.eu 

PILATES IN NOORDLAREN  

DOOR Karka 

Fit & gezond in 2015?! 

  

Samen met de Pilatesgroep van Noordlaren ben je al een 
goed eind op weg. 

Iedere week bekkenbodem & buik spiertraining, de heupen, 
knieën en schouders soepel en verantwoord bewegen. 

Allerlei buigingen en strekkingen voor een soepele rug. Een 
uurtje Pilates brengt het hele lichaam in je aandacht.  

Correctie oefeningen voor ingeslopen houdingen. Ontspan-
ning en trainen in bewust-zijn m.b.v. ademhalingsoefeningen. 

We beginnen verantwoord rustig en als de basisprincipes hel-
der zijn en kunnen worden toegepast, wordt de Pilatesles wel 
een ‘intelligente workout’ genoemd.  

  

Proefles of meteen beginnen? Nu ook met 10 lessenkaart 

Maandagavond 19.00 uur of 20.15 uur. Hoeksteen Noordla-
ren. 

Bel of mail met: 

06-27302634 

karkaspeelman33@gmail.com  

Tevens andere lesmogelijkheden in o.a. Glimmen en  

Zuidlaren.  Doen!  

En de beste wensen!  

 

ERVARING VAN KIKI 

Enkele jaren geleden gaf ik mij op voor yoga-pilates 
en had nog geen helder beeld van wat het voor mij 
zou doen. Met de intentie beter voor mijn lichaam te 
zorgen, mijn houding te verbeteren en een extra stuk 
ontspanning te verkrijgen ging ik vol goede moed 

naar mijn eerste les. 

Al na enkele lessen voelde ik dat yoga-pilates zoveel 
meer is dan lichaamsoefeningen doen. Het is een ontdek-
kingsreis door mijn lichaam. Door met zoveel aandacht 
kleine en grote oefeningen te doen, ervaar ik een dieper 
contact met mijn lichaam, leer ik mijn spieren kennen en 
het juiste gebruik ervan, verbeter mijn ademhaling en kom 
heerlijk ontspannen thuis! 
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OLIEBOL ! 

Door Tia Ebbinge 

Wat vliegt de tijd snel voorbij, voor we het weten 
eten we al weer oliebollen, appelflappen en staan de 

nieuwjaar rolletjes op de tafel. 

En zijn we in 2015 aangeland. Om weer met een frisse 
start te beginnen ( voor enkele dappere mensen ook echt 
een frisse start met de traditionele nieuwjaar duiken). 

Waar komen al die tradities toch vandaan. Het maakt mij 
nieuwsgierig en ik ben op zoek gegaan. 

Er zijn diverse theorieën over de oorsprong  van onze 
oliebol. Waarschijnlijk ligt de oorsprong aan het einde 
van de Middeleeuwen. Kerstmis was het einde van de 
vastenperiode die op 11 november begonnen was. Re-
den om te vieren. Oliekoeken gemaakt van houdbare 
grondstoffen waren een voedzame traktatie.  

Er is ook een oorsprong dat de verwijzing legt naar Ger-
maanse stammen die in het gebied leefden dat later Ne-
derland zou gaan heten. Er werden tijdens het Joelfeest 
periode 26 december tot 6 januari dergelijke gebakken 
waren genuttigd. Er zouden slechte geesten ‘s avonds 
ronddwalen.  

Om de geesten tevreden te stellen werd voedsel geof-
ferd waarvan het  meeste deeg in zat.  

Dan is er nog een optie dat de oliebol die eerst oliekoek 
heette uit Portugal stamt. Het vermoeden bestaat dat de 
Portugese Joden die naar Nederland vluchten ten tijde 
van de Spaanse Inquisitie het recept mee namen.  

Hoe we het ook wenden of keren de oliebol is niet meer 
weg te denken uit Nederland en een oud en nieuw zon-
der in een oliebol te happen bestaat niet.  

Als er weer in menig huis wordt gebakken komt de geur 
je al tegemoet. Het is ook een sociale aangelegenheid  
de één na de ander komt bij je binnen druppelen om al-
vast even te proeven.  

In onze straat wordt vaak door iemand erg veel oliebollen 
gebakken en deze zijn goed van smaak.  

Dan gaan we vaak met een schaal rond om de buren van 
dit lekkers te voorzien of we eten met z’n allen op de oprit 
bij een vuurtje deze lekkernij.  

Over vuren gesproken de oude vuren werden gedoofd en 
de nieuwe vuren werden aangestoken om het oude jaar te 
vernietigen en de  komst van het nieuwe licht te onderstre-
pen.  Dit zien we ook nog terug in de traditionele kerst-
boomverbrandingen. 

En dan moesten ook nog in de oude tijden de geesten en 
demonen worden verjaagd. Met veel lawaai en klokken 
gelui.  

En dat doen we in deze tijd nog steeds met vuurwerk en 
klokkengelui in ons dorp. 

Op Nieuwjaarsdag eten we nieuwjaar rolletjes en knieper-
tjes. 

De gedachte achter de kniepertjes is dat ze plat zijn het 
oude jaar zich volledig heeft ontvouwen: op nieuwjaarsdag 
symboliseert het rolletje het onbekende nieuw jaar. 

Ik vind het prachtig verwoord ,en hoop dat al deze tradities 
nooit verloren gaan.  Er verandert al zoveel in de wereld. 
Maar van onze oliebol en nieuwjaars rol blijven ze af.  

En dan beginnen alle goede voornemens. Helaas gebeurt 
het vaak dat men ergens aan begint en dan toch niet vol-
houdt. Hoe jammer is dat.  

Laten we het toch maar proberen  en er met z’n allen weer 
een geweldig jaar van te maken.  

Ook in ons pittoreske dorp.  Wees aardig voor elkaar en 
help elkaar als het nodig is. Een klein gebaar kan menig-
een blij maken. 
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PAVILJOEN ESZICHT 

Na een verbouwing door onze vrijwilligers is in 2014 
Paviljoen Eszicht in gebruik genomen. De inwijding 
zorgde voor een extra feestelijke toevoeging aan  de 
viering van het 80-jarig bestaan van Natuurvrienden-

huis De Hondsrug. 

Het Paviljoen is prachtig gelegen aan de rand van het bos 
op het terrein van het Natuurvriendenhuis en heeft uitzicht 
op de Noordlaarder es. 

De lichte ruimte van het paviljoen is bij uitstek geschikt 
voor het houden van recepties, cursussen en workshops. 
Maar denk ook aan vergaderen, team-building of club-
activiteiten. Kleinschalige optredens zijn ook mogelijk, 
zelfs buiten in de openlucht in het naastgelegen amfithea-

ter. En omdat De Hondsrug ook een trouwlocatie is, leent 
het paviljoen zich heel goed voor huwelijksplechtigheden 
en alle feestelijkheden daarna. 

Afhankelijk van de soort activiteit is er plaats voor 50 men-
sen. In de ruimte zelf is er gelegenheid voor het zelf zet-
ten van koffie en thee.  

Vanwege de bijzondere ligging  is een verblijf in het pavil-
joen  prima af te wisselen  met wandelingen en andere 
activiteiten op het bosterrein van De Hondsrug, in het 
Noordlaarderbos of bij het Zuidlaardermeer. 

Het Paviljoen is te huur per dagdeel of voor een hele dag. 
Met of zonder gebruik van een keuken in het Natuurvrien-
denhuis. De actuele tarieven zijn op onze website te vin-
den. 

Voor een bezichtiging van Paviljoen Eszicht en het Amfi-
theater kunt u bellen met Rob Jager, telefoon  

050-5343633 of  06 50686700 

Natuurvriendenhuis De Hondsrug 

www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl 

In het Natuurvriendenhuis kunt u overnachten op basis 
van zelfverzorging. 

Duinweg 6, 9479 TM Noordlaren, 050-4091634,  

Reserveren kan via hondsrug@nivon.nl of 06-15051088 

Het is te hopen dat koning winter als nog zijn intrede gaat 
doen, en we weer de ijsbaan opkunnen….je weet maar 
nooit.  Het oude schoolgebouw is een sociale plek in ons 
dorp het heeft zich al bewezen met het feest van ijsvereni-
ging en de Kerstmarkt. Hier laat ik het voor dit jaar bij en 
wens iedereen een goed uiteinde en veel geluk en liefde 
in 2015 toe.  

mailto:hondsrug@nivon.nl
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“DE RIESHOEK”: STAND VAN ZAKEN   

Door Mike Snijder  

In overleg met Inge en de Denktank heb ik de stand 
van zaken met betrekking tot het behouden van het 
gebouw van OBS De Rieshoek (kortweg De Rieshoek) 
voor ons dorp, kort samengevat in de volgende 6 vra-

gen. 

Wat is er tot nu toe gebeurd?  

Een groep inwoners van Noordlaren (o.a. Inge Mook) 
heeft de gemeente gevraagd om het gebouw De Ries-
hoek voor het dorp te behouden en om het een maat-
schappelijk functie te geven. 

Uit het door studenten van de Hanzehogeschool gehou-
den onderzoek blijkt dat er onder de inwoners van Noord-
laren voldoende draagvlak is voor het initiatief om het ge-
bouw De Rieshoek een maatschappelijke invulling te ge-
ven (ontmoetingsfunctie). 

De gemeente staat positief tegenover het initiatief om De 
Rieshoek voor Noordlaren te behouden en is ook bereid 
hier financieel aan bij te dragen. 

Wel schetst de gemeente een aantal kaders waar de plan-
nen binnen moeten vallen: 

Zo moet het draagvlak onder de bevolking van Noordlaren 
blijvend zijn. 

De invulling moet een maatschappelijke meerwaarde heb-
ben voor het dorp. 

Er moet een duidelijk voorstel komen voor de organisatie 
en het gebruik van het gebouw. 

De toekomst en de gevolgen voor het huidige dorpshuis 
“De Hoeksteen” moeten worden geagendeerd (de ge-
meente vindt Noordlaren voor 2 ontmoetingscentra te 
klein) 

Op 1 januari 2015 krijgen wij, de inwoners van Noordla-
ren, officieel de beschikking over het gebouw (in feite is 
het al eerder in gebruik genomen). 

De gemeente geeft het dorp een jaar de tijd om binnen de 
gestelde kaders met een goed plan te komen. De ge-
meente besluit dan voor 1 januari 2016 of het initiatief 
door kan gaan of niet. 

Diverse personen en organisaties hebben spullen ge-
schonken of ter beschikking gesteld (meubilair etc.) zodat 
er alvast diverse activiteiten in De Rieshoek plaats kunnen 
vinden. 

Tijdens de klusdagen hebben veel Noordlaarders de han-
den uit de mouwen gestoken om het gebouw op te knap-
pen en geschikt te maken voor gebruik. 

 

Wat willen we met het gebouw? 

Het gebouw moet een ontmoetingsplek worden voor alle 
inwoners in en rond Noordlaren. Voor en door het dorp. 

Alle activiteiten moeten van maatschappelijk belang zijn, 
mogen elkaar niet in de weg lopen en moeten elkaar het 
liefst versterken. Er moet sprake zijn van spin off. Een 
beperkte horecafunctie wordt toegestaan door de ge-
meente. 

Er wordt nog nader uitgezocht of het gebouw een rol kan 
vervullen m.b.t. de veranderingen in de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO). 

Dit zijn natuurlijk pas de hoofdlijnen. In overleg met het 
dorp zal dit verder ingevuld worden.  

Duidelijk is in ieder geval dat het gebouw behouden moet 
blijven voor activiteiten voor en door het dorp. Plat gooien 
en huizen er voor in de plaats willen wij, de inwoners van 
Noordlaren dus niet. De gemeente geeft ons nu die kans. 
Die moeten we dan ook pakken! 

 

Hoe ziet de huidige invulling van het gebouw eruit? 

Op dit moment vinden de volgende activiteiten in De Ries-
hoek plaats: 

Kinderopvang OKI  

Kidsclub 

Peutergym 
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Atelier van John Dilling (tevens conciërge/klusjesman) 

Yoga 

Weggeef bibliotheek 

Incidenteel gebruik zoals de druk bezochte 50-jarige reünie 
van ijsvereniging De Hondsrug op 22 november en de op 13 
december gehouden kerstmarkt,  die €400,- heeft opgebracht. 

Diverse verenigingen en inwoners hebben suggesties gedaan 
die nog verder uitgezocht moeten worden. Zo vindt er bijvoor-
beeld overleg plaats over het maken van muziek (cursus). 

Hoe staat het er financieel voor? 

 

De gemeente betaalt een deel van de huidige vaste kosten. 
Wel wil de gemeente een vergoeding voor de gebruikskosten, 
ongeveer € 10.000, - per jaar. Dorpsbelangen is voor de ge-
meente het aanspreekpunt , maar kan financieel geen risico 
lopen. 

Er komen ook inkomsten binnen, waarmee we een heel eind 
komen. Maar helaas niet ver genoeg. Zo rijzen de kosten voor 
verwarming de pan uit en hebben we ook geld nodig voor het 
opknappen van het gebouw, aanschaf van inventaris etc. Hier-
voor zullen we binnenkort een beroep doen op de vrijgevigheid 
van alle inwoners van Noordlaren. Om dit eerste jaar te kun-
nen overleven denken we eraan om aan iedereen een eenma-
lige bijdrage te vragen. Daarmee wordt u “vriend” van De Ries-
hoek en maakt u het mogelijk dat De Rieshoek voor het dorp 
behouden blijft en dat Dorpsbelangen geen financieel risico 
loopt. Dit moet nog verder worden uitgezocht. Wij komen daar 
binnenkort op terug. 

 

Hoe ziet de organisatie eruit? 

Op dit moment bestaat er een Denktank, een groep van onge-
veer 14 inwoners die zich inzet voor het behoud van De Ries-
hoek voor het dorp. Dit heeft dus succes gehad.  

Een  denktank alleen is echter niet genoeg  om alles wat er nu 
verder moet gebeuren te behappen.  

Op de korte termijn is het in gebruik nemen van het gebouw 
van groot belang. Daarmee wordt aangetoond dat het behoud 
ervan zinvol is (voorwaarde van de gemeente). Tegelijkertijd 
moet er gewerkt worden aan een visie voor de langere termijn 
met voorstellen voor gebruik, financiële haalbaarheid en de 
rechtsvorm.  

Er wordt aan gedacht om groepjes met enthousiaste dorpelin-
gen te vormen die bepaalde onderwerpen verder uit gaan wer-
ken, zoals: 

Concrete invulling van het gebouw met activiteiten.  

Beheer dagelijkse gang van zaken. 

Communicatie met de inwoners. Hoe kun je een inbreng leve-
ren en hoe wordt duidelijk wat er wanneer te beleven is?  

Besparing van energie. Er zijn initiatieven om dit met studenten 
uit te werken. 

Lange termijn visie, financiën, rechtsvorm, maar ook wat er 

met het gebouw van de Hoeksteen zou moeten gebeuren. 

De veranderingen in de WMO die op dorpsniveau opge-
vangen kunnen/moeten worden. 

 

Gezocht wordt nog naar een organisatievorm waarin deze 
groepjes een relatie hebben met de denktank en met 
dorpsbelangen. Waarin diverse zaken op elkaar afgestemd 
worden en met voldoende draagvlak bij de achterban. 

 

Hoe gaan we nu verder? 

We gaan nu vol gas van start met het organiseren van ac-
tiviteiten in De Rieshoek voor en door het dorp, oftewel het 
feitelijk gebruiken van het gebouw voor leuke dingen.  Wil 
je een activiteit organiseren in De Rieshoek, dan kun je je 
aanmelden bij: 

Naam:      Inge Mook 

Email:       i.mook@pl.hanze.nl 

Telefoon:  050-822 26 66 

 

Tegelijkertijd gaan we verder met het uitwerken van zaken 
als communicatie, organisatiestructuur, energiebesparing, 
rol WMO en financiën. Wil je hier een bijdrage aan leveren 
dan kun je je ook bij Inge aanmelden.  

 

Informatie: 

We houden u in ieder geval op de hoogte via de Dorps-
krant. Voor tussentijdse berichten over de voortgang en de 
activiteiten die in De Rieshoek plaats vinden, is het handig 
om op de site van Noordlaren te kijken:        
www.noordlaren.eu 
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HET RITSELT IN DE RIESHOEK! 

Door Peter Prak 

Een groot aantal dorpsgenoten heeft onder enthousi-
aste aanvoering van Inge Mook zich afgelopen jaar 
over de toekomst van de Rieshoek gebogen. Het ritselt 
in de Rieshoek, er gebeurt van alles! Zie elders in dit 
blad voor het uitgebreide info-bulletin van Mike Snij-
der. Als eerste resultaat is de toezegging van de ge-
meente Haren dat wij als dorp 1 jaar de tijd krijgen om 
zelf tot een maatschappelijke herbestemming te ko-

men. 

En dat is een fantastisch resultaat! 

Inge en allen die hieraan hebben meegedacht en meege-
werkt verdienen hiervoor een grote pluim, hulde aan ieder 
die hier actief dan wel passief consumerend aan heeft bij-
gedragen .  

Planning en Rieshoek-bijeenkomsten 

Zoals elders uit het verhaal van Mike ook blijkt is al veel in 
gang gezet en wordt dit de komende maanden nog verder 
uitgewerkt. 

Hier willen we alvast de vooraankondiging doen dat we 
eind maart/begin april de voorlopige bijeenkomsten aan het 
dorp willen voorleggen.  Behalve een 1e algemene dorps-
bijeenkomst willen we ook specifiek een bijeenkomst voor 
de Ondernemers van Noordlaren organiseren. Gebleken is 
immers dat Noordlaren een zeer Ondernemend Dorp is. 
We hebben veel organiserend vermogen en ondernemen-
de types in ons midden. Dit blijkt niet alleen uit de artikel-
tjes in de Noo-News, maar ook uit het floreren van de IJs-
vereniging, het aanleggen en onderhouden van de skeeler-
baan en SBS gebouw, en nu ook uit het verloop van het 
project de Rieshoek.  

Voor de ondernemers willen we een soort Ondernemers-
café organiseren. Daar bestaat niet alleen ruimte om bij te 
kletsen en te netwerken, maar ook om onze gezamenlijke  
ondernemers-netwerken aan te boren om met elkaar de 
kansrijke ideeën voor de Rieshoek daadwerkelijk voor el-
kaar te krijgen. 

 

Kortom: het ritselt in de Rieshoek. In de volgende Noo-
Nieuws en op noordlaren.eu komen de uitnodigingen voor 
deze avonden! Dit wordt vervolgd. 

EXPOSITIE  HOEKSTEEN  

Door expositie commissie 

De Culturele Raad van Haren organiseert wederom een 
expositie in Dorpshuis de Hoeksteen aan de Lageweg 45a 
te Noordlaren. Op zondagmiddag 11 januari en zondag-
middag 8 februari, van 14.00u tot 17.00u,  is de vrij toe-
gankelijke expositie van schilderes Elly Baving  en textiel 
kunstenares Janneke Hogerheijde. Verder is de expositie 
op afspraak te bezichtigen tot 27 februari, telnr: 
0681521291. De opening wordt op 11 januari opgeluis-
terd door de band Buurman en Buurvrouw. Zij spelen vanaf 
15.00u  muziek uit de 60er en 70er jaren. Onder het genot 
van een hapje en een drankje gaan we swingend het nieu-
we jaar in!  

 

Elly Baving uit Groningen 
De expositie bestaat uit schilderijen in figuratieve stijl. 
De liefde voor het schilderen ontdekte Elly al lang geleden. 
Vanaf die tijd is zij consequent en met gedrevenheid door-
gegaan met schilderen en heeft zij deelgenomen aan cur-
sussen, schildergroepjes en exposities. Haar werkwijze is in 
de loop der jaren niet veel veranderd.  

Informatiebron voor haar schilderijen zijn dingen die ze te-
genkomt: mensen, dieren, bomen, landschappen, water. 
Uitgangspunt is  datgene wat ze ziet, maar al schilderend 
ontstaat steeds meer een eigen interpretatie van de werke-
lijkheid. Laag over laag komen haar schilderijen tot stand 
met een soms wat droomachtige, surrealistische sfeer. 

  

Janneke Hogerheijde uit Dwingeloo 

Gedenk - en bedenkkopjes 
Janneke Hogerheijde exposeert met een serie theekopjes 
gemaakt van textiel.  Zogenaamde gedenk - en bedenkkop-
jes. De verhalen bij de kopjes zijn  gebaseerd op zowel ech-
te als fictieve personen. De kopjes zijn ontstaan n.a.v. een 
project van  Feest van de Geest  in 2008. Zij had toen een 
grote “hemel” gemaakt  met daaronder de vraag: Met wie 
zou U in de hemel een kopje thee willen drinken? Dit werk 
hing toen in de Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo. Tevens het 
dorp waar ze woont.  

Verhaal van het moment 
Haar werk ontstaat op de naaimachine. Het vertelt het ver-
haal van dat moment . Zowel abstract als figuratief. Daarbij 
maakt ze gebruik van oplosbaar vlies, textiel en acryl.   

Imperfecte lijnen 
Janneke is gefascineerd door het spel van imperfecte lij-
nen . Zij nodigt u van harte uit om haar werk van dichtbij te 
bekijken. 

Meer informatie vindt u op 
www.jannekehogerheijde.weebly.com 

http://www.jannekehogerheijde.weebly.com
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DUBBELEXPOSITIE IN ‘T CLOCKHUYS 

DOOR CULTURELE RAAD HAREN 

In ’t Clockhuys in Haren heeft de Culturele Raad Haren 

vanaf dinsdag 6 januari tm maandag 16 februari een dub-

belexpositie ingericht met werk van Koos Lina en Hen-

riette Oldhoff. 

Koos Lina (Academie Minerva, 1991) maakt foto's, schilderij-

en en installaties. De laatste jaren bouwt zij, geïnspireerd 

door de schilder Morandi in haar atelier stillevens en interi-

europstellingen. Uit het spel met licht en kleur, textuur en 

transparantie, ontstaan verstilde kleurenfoto's die steeds 

meer op schilderijen gaan lijken. 

Tijdens haar vele reizen door Europa fotografeert zij verweer-

de muren die de herinnering aan menselijke aanwezigheid in 

zich dragen. De foto's zijn haast schilderkunstig op gevat: het 

zijn kleurige, gelaagde beelden, zich bewegend op de grens 

tussen figuratie en abstractie. De kleurenfoto's vormen de 

aanzet tot het maken van schilderijen. In grote doeken, laag 

over laag geschilderd met veel structuur en kleur, legt Koos 

Lina niet alleen de sporen van haar eigen aanwezigheid en 

handelen vast, maar ook vertelt zij een universeel verhaal 

over de mensen en de dingen, die verschijnen en verdwijnen 

in de tijd. 

Voor meer informatie www.kooslina.nl. 

Henriëtte Oldhoff is oprichtster van AfroDutchPaperStone. 

Het bedrijfje in Nairobi, Kenia, maakt kunst uit afval. Henriette 

Oldhoffs doel was om jonge vrouwen dicht bij huis werk te 

verschaffen, waarvoor geen uitgebreide investeringen nodig 

waren en waarvoor de grondstoffen overal voorhanden wa-

ren. AfroDutchPaperStone werd een unieke samenwerking 

tussen Henriette en Ruth Jepchirchir. Henriette tekent de 

ontwerpen en Ruth draagt zorg voor het productieproces. 

Alle producten, zoals vazen, schalen, sieraden en lampen, 

worden volledig met de hand gemaakt uit oud papier en 

aarde. Ze worden in de zon gedroogd en vervolgens afge-

lakt. Een aantal jonge Kenianen verdient hiermee nu een 

inkomen. Hun producten worden als uitzonderlijk Keniase 

kunstproducten gezien en verkocht aan hotels, lodges en 

op goede art-and-craft-fairs in Kenia. 

Voor meer informatie www.afrodutchpaperstone.nl 

’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren 

6 januari tm 16 februari 2015 

Koos Lina- foto’s en schilderijen 

Henriëtte Oldhoff - AfroDutchPaperStone: Keniase kunst uit 

afval. 
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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 con-

tainer bij het SBS gebouw. 

De container zal er staan op de volgende data: 

6-7 februari 

inburgeren in Noordlaren , tweede fase - In de lezerspen 

klimmen is weer iets anders dan over jezelf te vertellen in 

rubriek "komen en gaan". Toen die rubriek aan de orde 

was, najaar 2011, woonden we net in Noordlaren. Wij vie-

len voor het huis en de plek, niet voor het dorp. Ik bekeek 

het dorp zelfs met enige terughoudendheid. Ik ben opge-

groeid in Valthermond, een van de jonge Drentse veenko-

loniën. Ik had zeer slechte ervaringen met roddel en ach-

terklap en het je moeten gedragen volgens de normen van 

de dorpsgemeenschap. Dat zorgde voor een in mijn ogen 

benauwde wereld die ik op een gegeven moment met 

graagte achter me liet. Ook de verhouding tot de Drentse 

zandgronden, het leeuwendeel van de provincie Drenthe, 

zorgde voor spanning. De "zand-Drenthen" en "veen-

Drenthen" hebben nooit echt op goede voet met elkaar 

gestaan. Op de dalgronden in de veenkoloniën woont een 

ratjetoe aan van oorsprong kolonisten en trekarbeiders. 

Het Drents plateau was eeuwenlang een gesloten regio 

met een geheel eigen cultuur. Dat maakt ook dat de voor-

genomen fusie van de gemeente Haren en de gemeente 

Tynaarlo in mijn ogen leidt tot moeizame onderhandelin-

gen, als het al kans van slagen heeft. Haren en in zekere 

zin ook Noordlaren zijn plaatsen met veel kolonisten en 

trekarbeiders. Meer modern heten ze forenzen. Wonen en 

slapen in Haren en Noordlaren en werken in de Stad of ver 

daarbuiten.  

 

Eenmaal ingehuisd in Noordlaren bleek al gauw een goede klik 

met de familie Wieland, onze achterburen. Jan Wieland is een 

hartstochtelijke kaarter en hij vroeg mij lid te worden van de 

kaartclub. Dat was voor mij een brug te ver. Wel wilde ik met 

hem mee naar de maandelijks vrije kaartavonden. Dat was een 

groot genoegen en daar leerde ik vele vooral autochtone 

Noordlaarders kennen. Een eerste stap op weg naar een gelei-

delijke inburgering. Met de buren op nummer 41 hadden de 

vorige bewoners veel contact en dat contact ging eigenlijk au-

tomatisch op ons over. Een hartelijk en ietwat zakelijk contact 

zorgde van meet af aan voor een vertrouwd gevoel. Met de 

buren van voorheen restaurant Het Oude Veerhuis hadden we 

al voor de verhuizing kennis gemaakt. En ook hier was een 

duidelijke klik en het gevoel buren te hebben op wie je terug 

kunt vallen. 

De oktober storm van 28 oktober 2013 zorgde voor nog meer 

verbroedering. Een forse eik viel in het weiland van buurman 

Jouke. De man van de gemeente zei desgevraagd: red je er 

maar mee. En zo is in goed noaberschap de eik kleingemaakt 

en het hout verdeeld onder de drie aangrenzende noabers. 

Een versnelling van de "inburgering" was het gevolg van 

de keuze in het voorjaar van 2013 toe te treden tot de re-

dactie van de Dorpskrant. Dat zorgde voor nieuwe interes-

sante contacten. Op aangeven van stille kracht in de re-

dactie, Marc B., heb ik bij een aantal uiteenlopende inwo-

ners geïnterviewd. Als ooit geldt dat ieder mens een ver-

haal heeft dat waard is verteld te worden dan geldt dat ook 

voor de inwoners van Noordlaren. 

Zo langzamerhand maak ik uit diverse verhalen op dat ook 

hier in het (recente) verleden zich veel heeft afgespeeld 

en dat ook hier wel geroddeld werd en misschien ook wel 

wordt. Telkens weer blijkt echter dat als over een verhaal 

wordt navraag wordt gedaan dat het bekend is. Het leidt 

zelden tot veroordeling. Veel vaker is de reactie ja en dat 

zit zo en zo en daarmee is de kous af en wordt van onder-

werp veranderd. Een liberale houding met als uitgangs-

punt leven en laten leven. En eigenlijk is dat naar mijn ge-

voel de belangrijkste grondhouding van de inwoners van 

Noordlaren en als onderdeel van de dorpscultuur het 

koesteren waard. Wij kwamen voor het huis en de plek. 

Wij kregen het dorp en zijn inwoners er gratis bij. We had-

den het slechter kunnen treffen. 

Ik wil de lezerspen graag doorgeven aan Nel Wagenaar. 

DE LEZERSPEN 
door Jogchem de Jonge 
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De Culturele Commissie Noordlaren presenteert 

LEREN LUISTEREN NAAR KLASSIEKE  

MUZIEK 

door Dirk Herman de Jong  

Op zondagochtend  25 januari 2015 om 10.30 uur in 

de Bartholomeuskerk, Lageweg 8, Noordlaren 

U gaat luisteren én kijken naar video-opnames van 
prachtige klassieke muziek. Die muziekstukken worden 
aan de hand van drie thema´s toegelicht. 

Thema 1 

Klassieke muziek: vormgeving door de componist 

Vorm en inhoud zijn één. 

Een componist giet zijn noten in een bepaalde vorm, die 
men meer of minder bewust hoort. 

Aan de orde komen de volgende vormen: A-B-A; Rondo; 
Sonatevorm. 

Daarbij luisteren we naar: 

Johannes Brahms, Hongaarse dans no. 5 

Joseph Haydn, symfonie no. 92 (‘Oxford’), deel 3 

Wolfgang Amadeus Mozart, symfonie no. 40 KV 550, 
deel 1 

Thema 2: 

Klassieke muziek: interpretatie 

Muziek van vroeger ligt niet onbeweeglijk vast. De parti-
tuur misschien wel, maar die moet telkens weer tot klin-
ken worden gebracht. Interpretatie van die partituur 
speelt dan een grote rol. Daarom kunnen verschillende 
uitvoeringen van hetzelfde werk zeer uiteenlopend klin-
ken. 

Hoe wij anno 2015 muziek van vroeger spelen laat na-
tuurlijk in de eerste plaats horen wat de componist toen 
heeft gemaakt, maar laat daarnaast ook iets zien over 
ons zelf, over onze eigen tijd. 

We luisteren naar: 

Georg Friedrich Händel, Concerto grosso op. 6 no. 2, 
deel 1, in twee verschillende uitvoeringen 

Georg Friedrich Händel, Messiah, And the glory of the 
Lord, in twee verschillende uitvoeringen. 

Thema 3 

Het verhalende element in de klassieke muziek 

De klassieke muziek kent veel muziekstukken die een 
verhaal uitbeelden. 

Daarbij gaat het niet om filmmuziek die een verhaal on-

dersteunt, maar om een zelfstandig muziekstuk. 

Men hoeft het verhaal niet te kennen om van deze muziek 
te genieten. 

Maar als men in de muziek het verhaal weet te horen, 
wordt het muziekstuk nog boeiender. 

In dit kader luisteren we naar: 

Ludwig van Beethoven, ouverture Coriolan 

Bedrich Smetana, De Moldau 

 

Kaarten: € 12,50 

Kaarten koopt u vanaf een half uur voor aanvang van het 
concert in de kerk. Verstandiger is het om een plaats te 
reserveren via cultuur-noordlaren@hotmail.com.  

Hier volgt een overzicht van onze nog komende concer-
ten. 

29 maart 2015, 10.30 uur: Passieconcert: Dietrich Bux-
tehude, Membra Jesu nostri, uitgevoerd door vocaal en-
semble Sequens met instrumentale begeleiding 

19 april 2015: Huiskamerevenement: artistieke optredens 
in een aantal fraaie panden in de kern van Noordlaren 
(over dit bijzondere evenement zullen t.z.t. nadere mede-
delingen volgen!) 

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

mailto:cultuur-noordlaren@hotmail.com
https://www.facebook.com/culturelecommissienoordlaren
https://www.facebook.com/culturelecommissienoordlaren
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Noordlaarder zwerfkeitjes 

  (kokos-griesmeel balletjes) 

Voorbereidingstijd: 10 minuten  Kooktijd: 30 minuten 

Ingrediënten voor ± 50? balletjes: 

175 gr. ongezouten boter 
175 gr. griesmeel 
225 gr. geraspte kokos 
75 gr. kristalsuiker 
2,5 dl. gecondenseerde melk 
2,5 dl. water  
200 gr. gehakte gemengde noten, ongezouten 
75 gr. rozijnen (ook wat fijner gehakt) 
6 kardemompeulen peulen pletten, zaadjes eruit en fijn-
stampen 

 

Smelt de boter in een koekenpan of wok (liefst met anti-
aanbaklaag) en doe hierin de griesmeel. Bak al roerend tot 
goudkleurig. Op een bord overdoen. Kokos in de pan goud-
kleurig roosteren, opgelet kokos brandt vrij snel aan.  
Griesmeel, suiker, gecondenseerde melk en water bij de ge-
roosterde kokos in de pan doen. Dit mengsel 5-8 minuten 
laten sudderen en doorroeren. 
Gehakte noten, rozijnen en kardemom toevoegen. Goed roe-
ren op een matig vuur, gedurende 5 - 6 minuten tot het meng-
sel dik is.  
Overgieten in een met bakpapier beklede ondiepe schaal of 
bakblik, gladstrijken met een spatel tot een laag van ongeveer 
van ± 1-1,5 cm. en laten afkoelen. 
 
In ruitvormige of vierkante stukken snijden voor traditionele 
Indiase barfi OF met de hand balletjes vormen voor 
“Noordlaarder zwerfkeitjes”. 

De keitjes blijven heel lang goed (1 maand) mits koel be-
waard en kunnen ook ingevroren worden. 

 
Marysa Durgekker Peter van Ek 

Sereh Kebab 

 

Wat heb je nodig voor deze kebabs? 

 

ongeveer 400 gram half om half gehakt 

2 teentjes fijngehakte knoflook 

1 eetlepel koriander (vers of diepvries) 

halve tl suiker (mag ook kokosbloesemsuiker of palmsuiker 
zijn) 

2 el sojasaus kikkoman 

peper en zout 

sereh (6 stengels, schoongemaakt) 

(TOKO, AH is veel te duur) 

Hoe maak je het? 

Meng het gehakt met de knoflook, de koriander, de suiker 
en de sojasaus. Verdeel het gehakt in stukjes ter grootte 
van een golfbal en steek de sereh erin. Knijp het gehakt er 
met je hand goed om de sereh heen. Je kunt je handen 
een beetje nat maken zodat het gehakt niet blijft plakken. 
Leg de kebabs op de hete grill of BBQ voor ongeveer 4 
minuten aan elke kant en dan zijn ze klaar. 
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Roomkaas pinguïns 

 
Ingrediënten  
 

 18 grote zwarte olijven, ontpit 

 1 pakje roomkaas, zacht 

 18 kleine zwarte olijven 

1 wortel 

1 Bereidingswijze 
 
2 Snij de grote olijven in de lengte in, tot ongeveer 
halverwege de olijf. Vul deze voorzichtig met elk 1 thee-
lepel roomkaas. Snij de wortel in 18 plakjes (rondjes) 
van ongeveer 0,5 cm; snij van elk rondje een klein part-
je eruit om z'n voeten te vormen. Het uitgesneden stuk-
je druk je in een kleine olijf als snaveltje. Indien nodig 
kun je een klein sneetje maken in de kleine olijf om het 
te bevestigen. 

1. Zet een gevulde grote olijf op een plakje wortel. Zet 

hierop de kleine olijf, zo dat het snaveltje en de room-
kaas op 1 lijn staan. Maak vast met een cocktailprikker. 

En de winnaar van de  

Noordlaarder-hapjes- schaal  

van 2014 is…………. 

Jacques Wieland 

Volgende keer een lekker recept van  

Roelfien Hemmes 

Janet Rozema en Ida Kroeze 

~fijnproevers~ 
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ONDERNEMEN IN NOORDLAREN – DEEL 4 

Door Peter Prak 

 

Uit deel 1 t/m 3 bleek het volgende: 

Noordlaren heeft ca 170 adressen en 162 bij de KvK 

ingeschreven bedrijven, dat is dus bijna 1 op 1! 

De Vogelzangsteeg kent 10 bedrijven, alleen aan de 

noordkant van de straat 

De Zuidlaarderweg – de langste lijn door het dorp, kent 

46 bedrijven op 60 woningen 

 

Vandaag nemen we een andere diepe lijn van het dorp: de 
Lageweg met ongeveer 40 woningen waar 21 ondernemers 
huizen (52,5%) met de volgende 32 bedrijven gevestigd 
zijn: 

 

Joop Ivens, praktijk van psychotherapeuten en psycholo-
gen (Accare)/ Mariska Beentjes organisatie-

adviesbureaus (www.beentjes-co.nl) 

3 Gitaarschool Jeannie Hoving 

7 Groentekwekerij Noordlaren 
(groentekwekerijnoordlaren.nl) 

10 Dermaclinic (dermaclinic.nl) 

11 Sants, dienstverlening akker en tuinbouw, agrarisch 
loonbedrijf 

12 Huisartsenpraktijk blauwestad  

17  QP Noordlaren (ontwikkelaar)/Management In 
Ruimte / Cooper Feldman (organisatie-advies)/
Stichting Knarrenhof Nederland (knarrenhof.nl, 
locksleycollective.nl, cooperfeldman.nl, wikaza.nl) 

19 StamdeBasis, BioDanza-docent (stamdebasis.nl) 

21 Stichting Kollektie Groenendijk, kunstkollektie 

23 Stichting Skydive Blauwestad, Braun Subtitling & 
Translation 

25 Boermarke Noordlaren/ Loonhandelsbedrijf Veld-
man, agrarisch loonbedrijf, dienstverlening akker en 
tuinbouw 

27 Terras & Co (terrasenco.nl)/ l’Hiver Financiële Hol-
ding 

29 Camping Noordlaren (campingnoordlaren.nl oftewel 
de-firma-Kroeze-voor-nijna-alles!) 

31 Lageweg, partnership exploitatie van een zeiljacht 

35 Hondsrug, wintersport, beheren van een ijsbaan/ 
Woodie Woodie Financiële Holding 

37 Jouke de Jong, de Jonge Reus 
(joukedejong.com) technisch ontwerp en 

advies 

39 Ledenvereniging Marieje A, Monumentenzorg/ 
beheerscooperatie schip Marieje A. 

41 Metaaldak Oslo / J.H. Bronkhorst Beheer B.V./ 
Bronkhorst Pensioen 

47 Prettypure, natuurcosmetica, natuur- en ca-
deau-artikelen  

55 Corrosion control en corrosion control consult-
ants (corrosioncontrol.nl) 

65 Dorpshuis de Hoeksteen 

 

Recent beëindigd na1-1-2012 maar nog wel vernoemd 
zijn : Baderie Groningen/ Sanitair  

Groningen, Woodie Woodie landschapsverzorging, 
Massagepraktijk Noordlaren,  

Loodgietersbedrijf Elshof, Taxatienetwerk Noord, Ge-
broeders Kok en Zn. 

De twee vetgedrukte ondernemers heb ik bereid ge-
vonden nog een reactie te geven. Hier komen  

Ze: 

 

Mariska Beentjes, Lageweg 1, www.beentjes-co.nl 

 

Mariska is het type vrolijke frans, lijkt altijd goedge-
luimd en woont in het voormalige ‘’armenhuis’’ tegen-
over voormalig loonbedrijf Kok. Dit is naast het ver-
keerskundig unieke mini-plantsoentje bij de unieke V-
splitsing op de hoek Lageweg-Vogelzangsteeg.  

Mariska lijkt altijd goedgemutst met een vrolijk bos bui-
ten-grijs onder een brede smile. Om eerlijk te zijn, zo 
serieus als op haar professionele profiel hieronder heb 
ik haar nog nooit gezien (kekke bril!). Eigenlijk ken ik 
Mariska alleen maar met Burberry jas en laarzen aan. 

Maar ja, als je ook aan conflictbemiddeling doet moet 
je natuurlijk wel serieus overkomen. We hebben niet 
het lef gehad om partner Joop te bevragen over het 
verschil in professionele en persoonlijke uitstraling, 
doodsbenauwd als we zijn voor eventuele confronte-
rende tegenvragen van deze professionele diepgraver. 
Stel je voor! 

Mariska zie je vaak op een van haar IJslanders hobbe-
len over de zandpaden rondom het dorp, of met een 
wax-coat in de tuin, of met hond & Joop (niet altijd in 
die volgorde) aan de wandel. 

 

http://www.beentjes-co.nl
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Waarom ben je Ondernemer geworden/ Hoe is het zo gekomen 
mw Beentjes?  

Vijf jaar geleden kwamen er een aantal zaken tegelijk samen. 
Mijn toenemende onvrede over de manier waarop mijn toenma-
lige werkgever het bedrijf runde. Teruglopende opdrachten 
waardoor ik de bui al zag hangen (drie maanden na mijn vertrek 
werd de Groningse vestiging gesloten). De overtuiging dat het 
beter zou gaan als ik het zelf mocht bepalen. En ‘last but not 
least’ een enorme behoefte om te ontsnappen aan de overleg-
cultuur en het hele dagen opgesloten zitten in een arbeidscon-
tract. 

 

Wat doe je en wat vind je het leukst van je werk? 

Ik coach medewerkers die zich willen of moeten ontwikkelen. 
Dat doe ik bijna altijd in opdracht van werkgevers hier in het 
Noorden. Ik help teams om hun samenwerking te optimaliseren. 
Soms help ik mensen bij het vinden van een nieuwe baan of 
help ik met het oplossen van conflicten in arbeidsrelaties. Het 
fijne van werken voor jezelf is dat ik nu alleen nog maar op-
drachten aanneem die ik leuk vind.  

 

Wat is het leukste / vreemde of mafste wat je op/ met je werk 
hebt meegemaakt? 

Het leukste vind ik nog altijd de wijze waarop ik mijn kantoor 
heb gevonden in het centrum van Groningen tegenover de 
nieuwe kerk. Het was als een bevestiging dat mijn keuze voor 
het zelfstandig ondernemerschap een gouden greep was. Ik 
liep langs een pand waar te huur op stond zonder dat ik gericht 
op zoek was naar een kantoorruimte en binnen twee weken zat 
ik als onderhuurder in een mooi pand, in een goed betaalbare 
ruimte met het mooiste uitzicht wat je maar kunt dromen. Maffe 

dingen maak ik niet vaak mee. Het is een soort beroeps de-
formatie om veel normaal te vinden.  

 

En voel je jezelf wel eens een roepende in de woestijn? Op 
je website vraag je dat immers: voelt u zich soms roe-
pende in een woestijn? 

Over het algemeen zitten mensen helemaal niet te wachten 
op adviezen. Zeker niet op ongevraagde adviezen. Hoe 
vaak vertellen mensen niet goedbedoeld wat je zou moeten 
doen zonder dat het landt tussen je oren? Dus als ik mij een 
roepende in de woestijn voel komt het vast omdat ik met een 
oplossing aan kom zetten waar de ander helemaal niet op zit 
te wachten. 

 

Overleggen Joop en jij ook over werk-inhoudelijke zaken als 
2 coach-professionals of JUIST niet? 

Joop (Ivens) is psychotherapeut en dat is een ander vak dan 
coach. Maar de inhoud is hetzelfde het gaat altijd om men-
sen en hoe zij hun eigen gedrag kunnen beïnvloeden. Daar 
praat ik graag en veel over. Ook samen met Joop. Natuurlijk 
hebben we het dan niet over wie het is maar wel over welke 
situatie zich afspeelt en welke dilemma’s wij daarin zelf te-
genkomen.  

 

 

Jouke de Jong (joukedejong.com) 

 

Ook kasteelheer Jouke de Jong is weer een van de vele 
mooie kleurrijke types die ons dorp rijk is. Zou zijn wilde bos 
grijze haren alleen verwijzen naar wilde jaren achter hem? 
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EEN VRAAG.. 

Ik ben al bijna drie jaar bezig met het schrijven van een 

boek.  Mijn boek bestaat uit drie delen. Deel  1 is af. 

Deel 2 ben ik nog mee aan het schrijven, en deel 3 is 

ook af.  Is er iemand in ons dorp die zeer goed is  in  

Nederlands ?  En die  mijn deel 1 en 3 zou willen lezen 

en mij daarbij zou willen helpen om te kijken of alle 

punten en komma’s enigszins op de juiste wijze ge-

schreven zijn?  En of de zinsbouw loopt ?  

Mijn boek speelt zich voornamelijk af in de  17
e
 en 18

e
 

eeuw.  Het is een verzonnen verhaal maar wel zo veel mo-

gelijk gebaseerd op dingen uit die tijd qua gebruik en kle-

ding hoe mensen destijds leefden. Het speelt zich af voor-

namelijk in Spanje , een deel in Frankrijk en Ierland. Het 

laatste deel gaat over een bestaand persoon en begint in 

New York en daarna verplaatst het verhaal zich naar Span-

je en Nederland. Er zijn  flashbacks terug naar de deel  1 

en 2.. 

Ik ben benieuwd of iemand mij zou willen helpen. Alvast 

bedankt.  

Groeten Tia Ebbinge Noorderstraat 12. 

Een ieder die in zijn spottende ogen kijkt weet beter, de jon-
gen heeft deze de Jong nog niet verlaten. Jouke doet zijn 
achternaam eer aan en fietst tegenwoordig ook veel op de 
fiets in en rond het dorp met zijn nieuwe fietsmaat. Deze 
ooit-Fries is in Noordlaren verzeilt geraakt en woont in de 
prachtige grijze boerderij aan de Lageweg nr 37. Volgens de 
overlevering is deze boerderij in het begin van de 20

e
 eeuw 

door een introuwende gepensioneerd kolonel met stucwerk 
versiert tot pronkjuweel van het dorp. De romantische Zo-
cher-tuin met slingervormen en bekrokuste heuveltjes heeft 
als climax een paukenslag van 2 symmetrische beuken aan 
het eind van de tuin. Ook dit stamt nog uit die pronkperiode 
van statuur en etiquette. De boeren in Noordlaren hadden 
dit alles ‘’moar weinig in de reekn’. Laat staan dat ze er be-
wondering voor hadden. ‘’Et liekt hool wat, moar ‘t is ja moar 
ain inkel-stains muur!’’  

 

 

Hoe ben je in het ondernemerschap verzeilt geraakt Jouke?  

Na mijn studie geografie en biologie lerarenopleiding kwam 
ik begin jaren 80 zonder perspectief op de arbeidsmarkt. Ik 
ben toen een hele andere weg ingeslagen: namelijk groot-
handels in- en verkoop van kleding. Ik trok het hele land 
door bij winkels langs. Na enige tijd ben ik een schoenen-
winkel in de stad begonnen Zebra (Cinderella). Dit deed ik 
met mijn toenmalige partner Jeanet Reussink. Vandaar ook 

onze bedrijfsnaam uit die tijd: De Jonge Reus.  

Wat vind je het mooist aan je werk? 

Tijdens studie raakte ik via krakersbeweging en buurtactivis-

me met volkshuisvestings-virus besmet. Na de winkel ben 

ik dan ook in 1990 begonnen als zelfstandig adviseur op 
gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit 
deed ik onder de naam Woonburo en onder mijn eigen-

naam. Mijn specialiteit ligt daarin bij de organisatie van 

CPO kopersgroepen. Dit is jargon voor Collectief particulier 
Opdrachtgeversschap. Oftewel het ontwerpen, ontwikkelen 
en bouwen met en voor groepen . In 1993 was ik vanuit die 
ervaring Medeoprichter van de Regie (redactie: dit is een 
van de bekendste CPO-bemiddelaars van Nederland) en 
initiatiefnemer van Kuub (redactie: het bekendste CPO bu-
reau van Noord-Nederland). 

Mooi resultaat of verhaal 

Het mooiste was waarschijnlijk wel het behoud van het 
Blauwe Dorp Oosterpark. Er waren verregaande plannen 
om dit prachtige tuindorpje (gebouwd in 1919) te slopen. 
Maar samen met de bewonersorganisatie Het Blauwe Dorp 
hebben we dusdanig actie gevoerd dat uiteindelijk de ge-
meenteraad de sloop heeft tegengehouden. 
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Kijk hier worden wij nou heel gelukkig van. Blij met deze positieve reactie…..de redactie 

C
hristm

as F
air 2014 



Tijd van komen en van gaan. 

Regelmatig kunnen we in Noordlaren nieuwe bewoners begroeten. Regelmatig vertrekken er ook mensen uit het dorp. In deze rubriek beant-

woorden ze op verzoek van de redactie een aantal vragen.  

Tijd van gaan en  terugkomen …. 

 

Wil je je even voorstellen? 

Ik ben Bertus Lamberts geboren in Noordlaren. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Van alles wat, vooral bouwen voor mezelf. 

Waar woon je? 

Ik woon aan de Middenstraat 2-1 in  Noordlaren 

Sinds wanneer woon je weer in Noordlaren?  

Sinds juni 2014 woon ik weer in Noordlaren. 

Waar woonde je hiervoor? 

Hiervoor woonde ik in een dorp, zo groot als 
Noordlaren, in Zuid Frankrijk. Tuchan, gelegen aan de voet van de Pyreneeën. 

Wat was je belangrijkste reden om naar Noordlaren te verhuizen? 

 Ik ken Frans wel, maar Frans kent mij niet. De franse taal is lastig. Ik heb altijd met veel plezier in Noordlaren gewoond 
en het was vanzelfsprekend dat we weer in Noordlaren gingen wonen. We hebben ook met veel plezier in Zuid Frank-
rijk gewoond, maar het zwembad was af, dus moesten we op zoek naar een nieuwe bouwklus. De schuur in Noordla-
ren verbouwen tot woonhuis. Het huis in Tuchan is na 6 jaar klussen helemaal klaar, dus hebben we nu een luxe va-
kantievilla met zwembad. Ook erg handig. Daarnaast is het onderwijs in Frankrijk nog erg ouderwets. Het is daar net 
als hier 50 jaar geleden. Onze dochter moest een vervolgopleiding gaan doen en moest daarvoor naar een internaat in 
Midden Frankrijk, dat zagen we niet zitten.  

De fransen zijn niet zoals de mensen hier. Hulp voor een borrel kennen ze niet. Ik heb vaak mensen geholpen, maar 
een borrel drinken of een bbq’tje ho maar. Dat waren we niet gewend.   

Hoe is de ’inburgeringperiode’ verlopen?  

Druk, druk want we zijn steeds bezig geweest met het huis. Van een ‘inburgeringperiode’ is naar mijn idee niet echt 
sprake geweest, omdat we hier al jaren hadden gewoond. Wel zijn er veel nieuwe mensen in het dorp gekomen, wat 
erg leuk is. Jammer is het dat de school is verdwenen.  

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven storten? 

 
Niet echt, ik heb het altijd druk en altijd wat te doen. Als er iets leuks is ben ik zeker van de partij, maar ik laat het orga-
niseren aan andere mensen over.  

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren?  

Ik bekijk Noordlaren als geheel en heb niet een speciale favoriete plek. 

Wil je verder nog iets kwijt? 

Niet echt.  


