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ACHTER DE VEURDEUR? 

Door de Culturele Commissie   

Op zondag 19 april a.s. vindt het eerste muziekfestival in Noordlaren 

plaats: Achter de Veurdeur! 

Binnenkort vindt u alle informatie over dit feestelijk gebeuren in uw brievenbus 
óf op de mat achter uw eigen veurdeur: nieuws over wat er allemaal gaat ge-
beuren, over optredens en acts. 

Maar we willen hier alvast wel een tipje van de sluier oplichten en u een aantal 
namen van deelnemers verklappen… 

Op 19 april vinden op 9 locaties(in de kerk én in sfeervolle huizen van inwo-
ners van Noordlaren) verdeeld over de dag optredens plaats van o.a.: 

Arno van der Heijden: muzikale cabaretier. 

Bekend van optredens RTV Noord, Oosterpoort, Noorderzon etc  

Harry Niehof: zanger, gitarist songschrijver 

Bekend van Groninger liedjes en bijv de cd Twijduustern 

Stan Fritschy: meesterverteller  Treedt op in het hele land voor jong en oud. 

 

Paasvuur (pag 27) 

Fietsen, wandelen en zwemmen 

OBS de Rieshoek stand van zaken 

OBS wordt mogelijk discotheek ! 

Lentekriebels 

Uitnodiging Jaarvergadering 

dorpsbelangen ! Komt allen ! 

OKI 

 

Arno van der Heijden 
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 Dorpskrant Noordlaren, jaargang 36,  

Nummer 221 Maart 2015 

Uitgave van Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren.  

Verschijnt 6 a 7 maal per jaar in een oplage van  

320 exemplaren. 
 

Contributie Dorpsbelangen 

€ 10, - girorekening 7616010 
 

 

Uiterste datum voor inlevering van kopij voor 
het volgende nummer:  

22 APRIL  

 

Het eerstvolgende nummer verschijnt 

In week 18 
 

Marc Bansema 
Tel. 4090592 

Peter van Ek 

Tel. 5730140 

Peter Prak 

Jogchem de Jonge 

Ida Kroeze 
 

Vanaf nu graag alle kopij E-mailen naar: 

dorpskrant@noordlaren.eu 

Lay-out 

Peter van Ek  

Bezorging 

Marc Bansema 

 

Dorpsbelangen: 

Janet Fonk 

(janetfonk@hotmail.nl)  

Contact adverteerders 

Rinne Boelkens 

rinne.boelkens@ziggo.nl 

 

Spelregels 

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

WWW.NOORDLAREN.EU 

JAARVERSLAG APRIL 2014- APRIL 2015 

Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

 

Bestuursleden  Sinds jaarvergadering 9 april 2014 

Voorzitter:   Martinus Tuik 

Penningmeester: Rinne Klaas Boelkens 

Secretaris:  Janet Fonk 

Alg. Bestuurslid: Inge Hordijk 

Alg. Bestuurslid: Wim van Hulst (tevens vice voorzitter) 

 

Activiteiten 

Bestuursvergaderingen 

Als bestuur hebben we acht reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast 
heeft een afvaardiging van Dorpsbelangen bijeenkomsten met de denktank/
projectgroep ‘De Rieshoek’ bijgewoond.  

Dorpskrant en website 

De redactie van de Dorpskrant schuift één keer per jaar aan bij een bestuurs-
vergadering. De kwaliteit van de Dorpskrant is goed. Een achterwacht met ken-
nis van het programma Publisher blijft wenselijk. 

Alle leden van Dorpsbelangen hebben ook dit jaar de dorpskrant thuis ontvan-
gen. Dank aan alle bezorgers! 

Nieuwjaarsreceptie 

De Nieuwjaarreceptie is door het bestuur bezocht. Dorpsbelangen ondersteunt 
dit evenement financieel. 

Welkomstpakket  

Het Welkomstpakket voor nieuwe inwoners is geactualiseerd. 

Kennismaking met fractielid van D66 

Peter Hidding heeft 12 mei kennis gemaakt met het bestuur. Hij heeft de buiten-
dorpen als aandachtsgebied in zijn portefeuille. Omdat het contact met de ge-
meente afgelopen jaar voornamelijk over de Rieshoek ging, hebben we met 
andere functionarissen van de gemeente Haren te maken gehad. Wel is het fijn 
te weten wie we kunnen benaderen als we een onderwerp bij de Raad onder 
de aandacht willen brengen. 

Evaluatie project hemelwaterafvoer 

In september is Jeroen Gaasterland, civieltechnisch ingenieur van de gemeen-
te, bij ons overleg geweest voor evaluatie van de herinrichting van Noordlaren 
in 2013. We hebben het gehad over de scheiding van hemelwater, de bestra-
ting, de verlichting en de communicatie hierover. Martinus heeft met Jeroen een 
rondje door het dorp gelopen om te kijken naar de plaatsen waar nog verbete-
ringen wenselijk zijn. Naar aanleiding hiervan is de keienstrook in de Kerkstraat 
grondig hersteld. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de plakkerigheid van 
het asfalt in de Middenstraat. 

Kapot gereden bermen Lageweg 

Na herhaaldelijk verzoek van Dorpsbelangen is er inmiddels bermverharding in 
de vorm van graskeien aangebracht aan de Lageweg en aan de Zuidlaarder-

mailto:janetfonk@hotmail.nl
mailto:rinne.boelkens@ziggo.nl)te
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weg. Als weggebruikers nog onveilige plekken signaleren 
waar de buslijn diepe sporen maken, kunnen ze het melden bij 
de gemeente. 

Ontbreken haaientanden 

De haaientanden op de aansluiting van de Beslotenveen-
seweg op de Zuidlaarderweg ontbraken na het aanbrengen 
van een nieuwe laag asfalt. Wij hebben de Gemeente hierop 
geattendeerd en de haaientanden zijn weer aangebracht. 

Groenstrook bij “De Bloemert” 

Op onze vorige jaarvergadering is gevraagd naar de ontwikke-
ling van de groenstrook. De eigenaar laat weten dat hij alles 
destijds heeft laten aanpassen conform een advies van land-
schapsbeheer Drenthe. De oude heg was niet stormbestendig 
en er dreigden gaten in te waaien. Landschapsbeheer Dren-
the heeft er voor gezorgd dat de heg zodanig is aangepast dat 
de heg stevig is voor de toekomst. Daarbij hoort dat de heg 
langzaam moet uitlopen, want anders ontstaan er weer zwak-
ke plekken. Een hoveniersbedrijf snoeit de heg regelmatig, 
maar wel steeds wat hoger. Zo ontstaat een robuuste heg. Het 
hoveniersbedrijf onderhoudt ook de geplante eikenbomen. 

Fietspad Haren-Onnen-Noordlaren. 

Dorpsbelangen ontvangt regelmatig klachten over de staat 
van het fietspad Haren-Onnen-Noordlaren en dan met name 
over de boomwortels die het asfalt omhoog drukken. Ze heeft 
hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeente Haren. Inmiddels 
is het fietspad gerepareerd. 

Provinciale vrijwilligersprijs 

We hebben de ouders van de zelf opgestarte kinderopvang in 
Noordlaren opgegeven voor de provinciale vrijwilligersprijs. Ze 
zijn genomineerd maar hebben de prijs helaas niet gewonnen.  

Herindeling Gemeente Haren 

De gemeente Haren heeft o.a. in de dorpshuizen de  "Wijzer 
over bestuurlijke toekomst Haren" verspreid. Alhoewel deze 
vragenlijst ook in het Harener Weekblad heeft gestaan en de 
mogelijkheid bestond om deze online op de site van de Ge-
meente in te vullen, kwamen we erachter dat het veel mensen 
was ontgaan. In grote haast hebben wij daarom nog papieren 
versies bij de gemeente opgehaald en huis aan huis ver-
spreid. Vanuit de gemeente Haren ontvingen wij bericht dat de 
respons laag was geweest. Wel werd erbij gemeld dat het 
standpunt van de Noordlaarders bekend is bij de gemeente; 
de in 2013 ingevulde enquête liet aan duidelijkheid niets te 
wensen over. 

Bestuursleden 

Wim van Hulst heeft te kennen gegeven wegens tijdgebrek te 
willen stoppen met zijn bestuursfunctie binnen dorpsbelangen 
en is sinds de zomer niet meer actief betrokken. Inge Hordijk 
verruilt haar bestuursfunctie per april 2015 ook voor ander 
vrijwilligerswerk. Er is dus ruimte voor twee nieuwe bestuurs-
leden vanaf de jaarvergadering. 

 

 

De Rieshoek 

Nu de Rieshoek niet meer als school in gebruik is, zijn er 
allerlei ontwikkelingen gaande om het gebouw voor ons 
dorp te behouden. In eerste aanleg is een klankbord groep 
in het leven geroepen, waarin diverse Noordlaarders idee-
ën konden inbrengen. Studenten van de Hanzehogeschool 
hebben dit project begeleid en een enquête onder de inwo-
ners gehouden. Na een periode van vrij denken en ontwik-
kelen heeft de klankbordgroep meer structuur gekregen in 
de vorm van een projectgroep met daaronder verschillende 
werkgroepen. Dit om alle ideeën nu te gaan stroomlijnen 
richting een concreet voorstel richting de gemeente, dat in 
het najaar gepresenteerd moet worden. Als Dorpsbelangen 
zien we in de Rieshoek mogelijkheden voor sociale ont-
moetingsplek en het bevorderen van burgerparticipatie. 
Het projectteam valt daarom formeel onder vereniging 
Dorpsbelangen, zodat de gemeente een formeel overlegor-
gaan heeft. Dorpsbelangen heeft met de projectgroep 
meegedacht over communicatielijnen en routes tot besluit-
vorming. De projectgroep zal de jaarvergadering op 9 april 
afsluiten met een presentatie over de toekomst van De 
Rieshoek! 

UITNODIGING JAARVERGADERING 

VERENIGING DORPSBELANGEN 

 

Datum 8 april 2015 in dorpshuis De Hoeksteen om 20.00 
uur. 

AGENDA 

Opening 

Notulen van de jaarvergadering van 9 april 2014 

Jaarverslag secretaris 

Jaarverslag penningmeester 

Bestuursverkiezing 

Verslag kascommissie (mw Bazuin of mw Moes en dhr 
Tiesinga) 

Verkiezing nieuw lid/nieuwe leden kascommissie 

Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en 
commissies uit Noordlaren (max. 5 minuten spreektijd) 

Rondvraag 

Sluiting 

PAUZE 

Presentatie projectgroep “De Rieshoek” over de ont-
wikkelingen met betrekking tot het behoud van het 
schoolgebouw voor Noordlaren en de toekomst van 

“De Hoeksteen”. 

Wij hopen deze avond weer veel Noordlaarders te mogen 
verwelkomen. 
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

 

  

 

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-50648081  

LEZERSPEN 

Door Nel Wagenaar 

 

Daar zit je dan, met de lezerspen in de hand ge-

splitst!  

Het brengt een stroom herinneringen op gang. 

Ruim 40 jaar geleden stond er een advertentie in het 
(toen nog) Nieuwsblad van het Noorden, waarin het huis 
in de Kerkstraat 3 te koop werd aangeboden. 

We gingen kijken en toen we de Kerkstraat indraaiden 
en we de grote rode beuk  aan het eind van de straat 
zagen, zei ik: als nummer 3 daar is, dan doen we het!  
En nummer drie was daar en we deden het! 

Later wilden we wel weer naar de stad Groningen, en 
nog weer later misschien terug naar Rotterdam, maar 
nu , ruim 40 jaar later, zit ik tot volle tevredenheid nog 
steeds op nummer 3!    We kregen kinderen; zagen  
heel  wat  buurtgenoten gaan en komen, zoals bijvoor-
beeld  vier generaties Abbringetjes;  we gingen ijs, koffie 
thee en zelfgebakken taart verkopen;  we ruimden jaar-
lijks de rode beukenblaadjes  op en zorgden dat we aan 
hout voor de kachel kwamen; we scheidden; maakten 
vele dorpsfeesten en optochten mee; we schaatsten zo 
goed en zo kwaad als het ging het zuidlaardermeer 
rond. De jongens gingen in het dorp naar de kleuter- en 
lagere school en later het huis uit. En ik ging met pensi-
oen, nadat ik vanuit Noordlaren als centrum in Gronin-
gen, Leeuwarden, Wagenborgen, Emmen en weer in 
Groningen gewerkt had. Allemaal goed te bereizen  
vanuit Noordlaren, behalve toen er, ik meen  in 1979, 
een meter sneeuw lag. 

 

Heb ik het dorp erg zien veranderen in die 40 jaar dat ik 
hier woon?    In ieder geval is mijn eigen positie in en 
ten opzichte van het dorp wel veranderd. In de periode 

met kinderen thuis en werk elders, was ik vooral de forens 
die genoot van de rust en de omgeving van het eigen huis en 
tuin en van alle natuur om ons heen. Het meedoen aan het 
dorpsleven  ging toen vooral via de kinderen en de school. 

Nu ik meer thuis  ben zijn  de contacten in het dorp belangrij-
ker geworden, maar in wezen niet veranderd:  je kent elkaar, 
doet soms iets samen en laat elkaar ook vrij. 

En wat heel leuk is: weer kleine kinderen in  de buurt!      
Laatst was Fleur ( 3 jaar!)  met haar vader even op de thee. 
Toen  haar vader naar huis wilde om daar de baby uit bed te 
halen, zei Fleur:  Ga jij maar vast, ik kom straks wel.     Kijk, 
zo’n  buurvrouwtje, daar teken ik voor!   

Omdat ik benieuwd ben naar hoe een jong mens het wonen 
in Noordlaren ervaart, geef ik de lezerspen graag door aan 

Corrie Bansema.  
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Bender: zang, gitaar, bas, percussie, trompet Bekend van op-
tredens in het hele land, op radio en onlangs nog op tv 

Roos Galjaard en Sebastiaan Wiering: singersongwriter en 
cellist 

Treden op in heel Nederland, maar ook tijdens internationale 
singersong festivals 

En……………………….. wie nog meer???? 

Dàt houden we nog even geheim, maar zeker is nu al dat dit 
spraakmakende programma uw aller aandacht verdient! 

De organisatie, in handen van de Culturele Commissie Noord-
laren, wil met deze keur aan optredens de muziek letterlijk 
dichter bij de mensen brengen. Noordlaren kent vele mooie en 
sfeervolle huizen, locaties die bij uitstek geschikt zijn voor intie-
me muzikale optredens.  

Achter de Veurdeur! is dus een festival voor jong en oud, en 
alle leeftijden daartussen. Een feestelijk gebeu-
ren met en voor Noordlaarders, maar waar natuurlijk ook bui-
tenlui welkom zijn. 

Rondom de kerk is er deze dag een levendig geheel: 

behalve informatie over de locaties en optredens is hier ook 
catering en gratis live muziek, zodat iedereen op deze dag vol-
op kan genieten! 

Noteer in uw agenda: 19 april muziekfestival Achter de Veur-
deur! 

De Culturele Commissie Noordlaren:  

Jan Luis, Dirk Herman de Jong, Carolien Overweg 

Vervolg pagina 1 

Bender 

Harry Niehof 

Roos Galjaard en Sebastiaan Wiering 

Stan Fritschy 
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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 

MET KLEUR 

Door Karlijn Buist 

Welke kleuren staan mij mooi? 
Waarom staat die kleur trui bij m’n vriendin heel 
mooi en bij mij helemaal niet? 
Waarom zie ik er bij de ene kleur rood zo moe uit en 

waarom bij de ander fris en uitgeslapen? 

Kom er achter met een kleuradvies van Kiek! 

Kiek kijkt, aan de hand van kleurdoeken, samen met jou 
naar welke kleuren het beste bij jou passen. Hierdoor 
komen we erachter welk kleurtype jij bent. Je krijgt een 
kleurenkaart mee zodat je meteen zelf aan de slag kunt. 
Je kan gerichter shoppen, herkent kleuren die jou mooi 
staan, je hebt een garderobe die matscht en je hebt 
geen miskopen meer! 

Kiek is het bedrijf van Karlijn Buist (dochter van Antje 
Neef). Als jong-oud Noordlaarder vind ik het super leuk 
om dit in mijn oude school te doen! Jammer dat de 
school dicht is, want wat heb ik er een plezier gehad en 
wat gelukkig dat er een nieuwe invulling aan gegeven 
wordt, ik doe er graag aan mee! 

 

 

 

Workshop Kleuradvies: 

Wanneer:  Zondag 29 maart, 13:30 tot 16:00 uur 

Waar:   De Rieshoek in Noordlaren 

Prijs:   €35,00 p.p. 

Opgave:  Een mailtje naar info@kiekjezelf.nl 

Minimaal 4 personen, maximaal 6. 

Natuurlijk plannen een we een nieuwe datum bij veel belang-

stelling! 

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  

Maart 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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KLUSSEN IN DE RIESHOEK 

Door Jochem de Jonghe 

Op 21 maart  is er een KLUSDAG in de Rieshoek. 

Het is tijd voor de voorjaarsschoonmaak. Heel nuttig 

maar vooral ook reuze gezellig! 

Binnen en buiten zijn er allerlei klussen te doen, dus 

er is voor elk wat wils. 

Een voorzet van mogelijkheden: 

Groene aanslag verwijderen, bankjes repareren en ver-
ven, “border en bomen” snoeien, hogedrukreiniger en ge-
reedschap meenemen svp. 

In het gebouw wanden opknappen en schilderen, stoelen 
controleren en schoonmaken, spinnen vangen en rag ver-
wijderen,  schoonmaken van alles en nog wat. 

 

Uiteraard worden de klussers goed verzorgd met koffie/
thee/ lunch /hapjes en drankjes. Om 10.00 staat de koffie 
klaar en om 15.00 is het borrelen. 

 

Voor vragen kun je terecht bij Mike Snijder 050-4096764 
of mail: mikesnijder@ziggo.nl 

STAND VAN ZAKEN M.B.T. DE RIESHOEK. D.D. 

11 FEBRUARI 2015 

Door Mike Snijder 

Zoals in de vorige stand van zaken al is aangegeven, 
zijn we aan de slag gegaan met het opzetten van een 
organisatiestructuur. We hebben als inwoners van 
Noordlaren immers een prachtige kans en tegelijk uit-
daging liggen in het behouden van De Rieshoek voor 
het dorp, maar dat vraag wel heel veel energie en af-

stemming. 

Na gesprekken met Dorpsbelangen en de Denktank is het 
Projectteam De Rieshoek opgericht, dat bestaat uit Jog-
chem de Jonge, Inge Mook, Peter Prak en ondergeteken-
de Mike Snijder. Het Projectteam houdt zich bezig met 
coördinatie, strategie, financiën en communicatie.  

Het Projectteam valt organisatorisch direct onder de Ver-
eniging Dorpsbelangen. Vereniging Dorpsbelangen is de 
juridische rechtspersoon waaronder De Rieshoek valt en 
het formele overlegorgaan voor de gemeente. 

Twee leden van het Projectteam (Jogchem en Peter) ne-
men regelmatig deel aan vergaderingen van het bestuur 
van Dorpsbelangen en doen hier verslag van de  

voortgang m.b.t. De Rieshoek. 

Het Projectteam heeft als doelstellingen voor de Rieshoek: 

Behoud van het karakteristieke gebouw voor Noordlaren 
en omgeving met een zo breed mogelijk draagvlak; 

Behoud van het gebouw als sociale ontmoetingsplek 
(plein van het dorp) met zoveel mogelijk maatschappelijke 
functies; 

Het bevorderen van burgerparticipatie; 

Het zoeken naar een oplossing/invulling voor de Hoek-
steen.  

De projectgroep komt 2x per maand bij elkaar in de Ries-
hoek. Er zijn nu 2 bijeenkomsten geweest de volgende is 
op 18 februari.  

Het Projectteam wordt bijgestaan door vooralsnog 5 werk-
groepen, met ieder een eigen specifieke taak. In die werk-
groepen wordt kennis, kunde en energie vanuit het dorp 
gebundeld.  

Het betreft de volgende werkgroepen: 

Werkgroep Beheer en Gebruikers Gebouw  

Werkgroep De Hoeksteen      
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Werkgroep Energie 

Werkgroep Evenementen/Activiteiten  

Werkgroep WMO/Vitaliteit. 

 

Daarnaast is er de Denktank die als brede klankbordgroep 
voor het Projectteam fungeert en de Adviesgroep Onderne-
mers die het Projectteam adviseert. Er zal regelmatig door het 
Projectteam een “grotere’’ terugkoppeling worden verzorgd 
aan de leden van de werkgroepen, de Denktank en andere 
geïnteresseerde dorpsbewoners. 

 

De werkgroepen zijn nog niet volledig op volle sterkte. Een 
aantal mensen uit de denktank heeft aangegeven in de werk-
groepen te willen zitten en er hebben zich mensen gemeld die 
actief mee willen werken en denken. Ook is het zinvol dat 
mensen van de IJsvereniging, bestuur SBS, bestuur Hoek-
steen, Feestcommissie e.d. meedenken en werken. Hoe meer 
kennis en kunde specifiek voor dat onderwerp, des te beter 
beslagen komen wij ten ijs.  

 

De Werkgroep Beheer en Gebruikers Gebouw houdt zich be-
zig met het op korte termijn oplossen van diverse problemen 
aan en in het gebouw. Met de technische inventarisatie voor 
een evt. verbouwing en met het regelen van het optimaal ge-
bruiken van het gebouw.  

Hierin zitten John Dilling en Rinne Boelkens. Inge zit namens 
het Projectteam in de wg. Mike is 2e aanspreekpunt. 

 

Op korte termijn is het oplossen van de rioleringsproblemen 
urgent. De gemeente is met een noodoplossing gekomen en 
werkt nu aan een structurele oplossing. 

De Rieshoek is een project voor Bouwkunde studenten gewor-
den. Zij brengen de technische kwaliteit in kaart, meten het 
gebouw op en komen met voorstellen voor gebruik incluis de 
kosten ervan.  

Er komt een Jeu de Boules baan, uitgezocht wordt nog waar 
precies. 

Wij hopen op zaterdag 21 maart weer een klusdag te organi-
seren. 

 

De Werkgroep Energie houdt zich bezig met de vraag hoe het 
gebouw energiezuinig gemaakt kan worden. Studenten gaan 
de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. 

Erin zitten Henk Ensing en Peter van Ek. Inge zit namens het 
Projectteam in de wg. Jogchem is 2e aanspreekpunt. 

 

De aangevraagde subsidie (€8900,-) voor het haalbaarheids-
onderzoek naar het energieneutraal maken van het gebouw is 
binnen. 

Er zijn nu 2 studenten bouwkunde die hier een afstudeer-
onderzoek van gaan maken en mogelijk sluit er nog een 
student werktuigbouwkunde bij aan. 

 

De Werkgroep Evenementen/Activiteiten houdt zich bezig 
met de vraag welke grote incidentele evenementen en 
structurele activiteiten in De Rieshoek kunnen plaatsvin-
den.  

Erin zitten Elles Venema, Douwe Dijk, Janet Fonk, Sity 
Smit, Jan Geert Veldman en Nel Wagenaar. Jogchem zit 
namens het Projectteam in de wg. Inge is 2e aanspreek-
punt. 

 

Het is belangrijk dat het gebouw gaat bruisen van de acti-
viteiten en evenementen voor en door Noordlaarders. Er 
zijn al de nodige acties uitgezet. 

Zo is er contact met muziekdocenten over het geven van 
muzieklessen en zijn er contacten met dorpsbewoners die 
zich gemeld hebben met initiatieven als bloemschikken, 
schilderen, enz. 

Ook is er iemand bezig met het idee om een Volwassenen 
café te starten. 

Er wordt onderzocht of zoiets als “mijn tafel” of het concept 
van het postkantoor in Zuidlaren ook in De Rieshoek kan. 

Er is binnenkort een gesprek met de Mikkelhorst over de 
mogelijkheden van dagbesteding. 

Verder wordt er bekeken of Koningsdag in combinatie met 
de Rieshoek tot iets nog mooiers te maken is en zijn er 
ideeën om i.s.m. de feestcie de bloemenactie te combine-
ren met planten ruilen en gezellig eten/drinken. 

 

De Werkgroep WMO/Vitaliteit houdt zich bezig met de 
vraag welke activiteiten er ontplooid moeten worden om 
inwoners van Noordlaren zelfstandig in het dorp te kunnen 
laten wonen en wat daar voor nodig is wat betreft bemen-
sing en accommodatie. Ook hier wordt gebruik gemaakt 
van studenten. 

Erin zitten Fred Kremer, Francis Stortelder, Karin Kalver-
boer en Welmoed Rijpkema. Peter is aanspreekpunt na-
mens het Projectteam. 

 

De Werkgroep de Hoeksteen houdt zich bezig met de 
vraag hoe we tot een goede invulling van het gebouw de 
Hoeksteen kunnen komen. 

De toekomst van het gebouw de Hoeksteen en de Ries-
hoek zijn met elkaar verweven en daarom is het belangrijk 
om voor beide tot een goede invulling te komen. Er is een 
kans dat er studenten beschikbaar zijn om ook voor dit 
pand een haalbaarheidsstudie te doen. Peter is aan-
spreekpunt namens het Projectteam. 
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Een nieuw begin? 

DE RIESHOEK DEEL 2 

Door Jogchem de Jonge 

De speciale schoolkrant van september 2014 ging vooral 
over de sluiting van de Rieshoek. Dicht na 106 jaar ba-
sisonderwijs.  Het ging een groot aantal dorpsbewoners 
aan het hart en leidde tot initiatieven het gebouw een 
nieuwe bestemming te geven. Noordlaarders zijn van-
ouds her gewend hun zaakjes zelf te regelen. Dit komt 
voort uit de ligging van Noordlaren. Een buitendorp ver 
van de centrale kern Haren. Nadat met een rommelmarkt 
in de gymzaal allerlei spullen van de school waren ver-
kocht bleef een leeg gebouw veegschoon achter. Het 
leegruimen is rigoureus gegaan. Op het nippertje is nog 
een beetje van de inventaris gered. Toen viel ook het 

achterstallig onderhoud op.  

Onderzoek naar draagvlak 

Al vóór de definitieve sluiting hebben een aantal inwoners 
van Noordlaren nagedacht over een nieuwe bestemming. 
Doel is, het als markant omschreven gebouw, te bewaren. 
Waar sluiting door velen als een gemis wordt ervaren biedt 
het ook nieuwe kansen. Een van de initiatiefnemers is Inge 
Mook. Zij begeleidde een aantal studenten van de Hanze 
Hogeschool bij een onderzoek naar het draagvlak voor het 
behoud van de school. Begin juli 2014 hebben de studenten 
het rapport van het onderzoek aangeboden aan wethouder 
Mariska Sloot. Ook wethouder Michiel Verbeek was aanwe-
zig. Beide stonden positief tegenover het initiatief en gaven 
aan benieuwd te zijn naar het vervolg. Met andere woorden 
de inwoners zijn aan zet en krijgen van de gemeente de 
ruimte . 

In vervolggesprekken heeft de gemeente een aantal kaders 
geschetst. Uitgangspunt  hierbij is dat de initiatiefnemers zo-
veel mogelijk vrijheid geboden wordt hun plannen te verwe-
zenlijken.  

De gemeentelijke kaders 

De gemeente benoemt een zestal kaders met als eer-
ste:Draagvlak. Uitgebreid onderzoek door studenten heeft 
aangetoond dat in het dorp voldoende draagvlak bestaat 
voor een maatschappelijke invulling van het gebouw, met 
name voor kinderen, jongeren en ouderen. 

Maatschappelijk belang. De invulling van het gemeentelijke 
pand De Rieshoek moet een (blijvende) maatschappelijke 
meerwaarde hebben voor het dorp. Dat is naast de monu-
mentale waarde, voor de gemeente de reden een dergelijk 
pand in stand te houden.Hoeksteen / Rieshoek.  

De Rieshoek als locatie voor en door inwoners heeft mogelijk 
gevolgen voor het dorpshuis De Hoeksteen. Voor twee ont-
moetingscentra is Noordlaren te klein, aldus de gemeente. 
De exploitatie van buurt- en dorpshuizen is toch al moeilijk 
rond te krijgen. Bij de uitwerking van het burgerinitiatief moet 
ook de toekomst en/of de gevolgen voor de Hoeksteen wor-
den betrokken.Gebruik. De gemeente vraagt een duidelijk 
voorstel voor organisatie en gebruik van het ge-
bouw.Eigendom.  

Over eigendom van het gebouw, gemeente of dorp wordt in 

De huidige situatie van de Hoeksteen wat betreft contract, 
verhouding tot de kerk, financiën, wensen van de gemeente, 
bestuur en personeel,  worden eerst in kaart gebracht. Jog-
chem is hier voor verantwoordelijk. De uitkomsten worden 
besproken in het projectteam en op basis daarvan worden 
vervolgacties gepland. 

Bijna alle werkgroepen zijn al gestart. Wilt u ook een bijdra-
ge leveren dan kunt u contact opnemen met één van de le-
den van die werkgroep of met: 

-Inge voor de werkgroep Beheer en Gebruikers Gebouw en 
voor de werkgroep  Energie; 

- Jogchem voor de werkgroep Evenementen/Activiteiten ;  

- Peter voor de werkgroep WMO/Vitaliteit en voor de werk-
groep de Hoeksteen. 

 

Wilt u iets organiseren in De Rieshoek dan kunt u dit aan-
melden bij de werkgroep Evenementen/Activiteiten. 

Zodra wij meer nieuws hebben houden wij u op de hoogte. 

Het Projectteam: 

Jogchem de Jonge  

Lageweg 39; info@jogchemdejonge.nl; 050-364 45 47; 06-
512 233 86 

Inge Mook 

Lageweg 65; i.mook@pl.hanze.nl; 050-82 22 666; 06- 192 
631 73 

Peter Prak;  

Lageweg 17; p.prak@home.nl; 06 388 211 62. 

Mike Snijder  

Meester Koolweg 2; mikesnijder@ziggo.nl; 050-4096764; 06
-376 154 26  

mailto:info@jogchemdejonge.nl
mailto:i.mook@pl.hanze.nl
mailto:mikesnijder@ziggo.nl
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later instantie gesproken.Financieel. De gemeente draagt 
voor 2015 de kapitaalslasten en betaalt OZB, verzekering en 
beveiliging. Gepland groot onderhoud wordt uitgevoerd. De 
financiering van gewenste aanpassingen en inrichting wordt 
op latere termijn bepaald. 

Kort samengevat moet voor het beoordelen van de haal-
baarheid van het burgerinitiatief op 1 januari 2016 duidelijk 
zijn: 

Dat draagvlak is aangetoond en de inbreng van de dorpsbe-
woners substantieel is; 

Dat behoefte is aan de ruimte. Dat de bezetting redelijk tot 
goed is; 

Dat het project financieel haalbaar is; 

Dat een oplossing voor het huidige dorpshuis voorhanden is; 

Dat over de eigendom en de definitieve structuur van de 
organisatie duidelijkheid bestaat. 

Ingebruikname en het jaar 2015 

Met genoemde kaders als uitgangspunt is het gebouw in de 
herfst van 2014 in gebruik genomen. Voor de korte termijn 
wordt een beheergroep gevormd die zich bezig houdt met 
gebruik en onderhoud. Een strategiegroep houdt zich bezig 
met de langere termijn. 

Beide groepen opereren voorlopig los van de bestaande 
structuren in het dorp en hebben geen binding met de Ver-
eniging Dorpsbelangen.  

De strategiegroep mondt uit in een zogenoemde denktank 
die geregeld bij elkaar komt. De denktank bespreekt en be-
oordeelt mogelijkheden en onmogelijkheden voor de defini-
tieve invulling. Gedacht wordt op dat moment dat invulling 
het beste via organische groei van onderaf kan plaatsvin-
den. 

Voor het jaar 2015 is de gemeente bereid een financiële 
bijdrage te leveren, gelijk aan de kosten die de gemeente bij 
leegstand zou hebben. Ook verwacht de gemeente uiterlijk 1 
oktober een presentatie van de "Rieshoek-groep" aan de 
wethouders en de betrokken ambtenaren. In de presentatie 
komt onder andere naar voren wat de sociale meerwaarde is 
en of er een groot  en blijvend draagvlak is onder de inwo-
ners van Noordlaren. Een exploitatie overzicht maakt vervol-

gens duidelijk dat de Rieshoek financieel verantwoord kan 
worden beheerd en wat de kosten voor de gemeente Ha-
ren zijn. En niet onbelangrijk wat is de toekomst van de 
Hoeksteen en welke kosten zijn hieraan verbonden. 

Deze eisen en wensen van de gemeente geven duidelijk 
aan dat in relatief korte tijd veel werk moet worden verzet. 
En dat gaat slecht samen met het idee van een organische 
groei van onderaf. Bovendien zullen geregeld gesprekken 
met de gemeente en andere instanties moeten worden 
gevoerd en hiervoor is een formele structuur en status toch 
vooral gewenst. Nu dit onderkend is volgen gesprekken 
met de denktank en de Vereniging Dorpsbelangen. Deze 
is het officiële orgaan van het dorp richting de gemeente. 
Het ligt dan ook voor de hand het "Rieshoek project" onder 
de paraplu van Vereniging Dorpsbelangen te brengen. 

Organisatie en bemensing in 2015. 

Na gesprekken met Dorpsbelangen en de Denktank is het 
Projectteam De Rieshoek gevormd. Het bestaat uit Jog-
chem de Jonge, Inge Mook, Peter Prak en Mike Snijder.  

Het Projectteam houdt zich bezig met coördinatie, strate-
gie, financiën en communicatie, zie ook Figuur 1: Organo-
gram en Werkrelatie Projectgroep Rieshoek. 

Het Projectteam valt organisatorisch direct onder de Ver-
eniging Dorpsbelangen. Vereniging Dorpsbelangen is de 
juridische rechtspersoon waaronder De Rieshoek valt en 
de formele aanspreekpartner voor de gemeente. 

Twee leden van het Projectteam, Jogchem de Jonge en 
Peter Prak, nemen regelmatig deel aan vergaderingen van 
het bestuur van Dorpsbelangen en doen hier verslag van 
de voortgang van het project Rieshoek. 

Het Projectteam heeft als doelstellingen voor de Rieshoek: 

Onderzoek naar behoud van het karakteristieke gebouw 
voor Noordlaren en omgeving met een zo breed mo-
gelijk draagvlak en dus; 

Mogelijke inrichting van het gebouw als sociale ontmoe-
tingsplek of plein van het dorp, met zoveel mogelijk 
maatschappelijke functies; 

Het bevorderen van burgerparticipatie; 
Het zoeken naar een oplossing/invulling voor de Hoek-

steen. 

 



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Maart 2015 

13 

De projectgroep komt twee keer per maand bij elkaar in de 
Rieshoek.  

Het Projectteam wordt bijgestaan door voorlopig vijf werkgroe-
pen, met ieder een eigen specifieke taak. In de werkgroepen 
wordt kennis, kunde en energie vanuit het dorp gebundeld. 
Het betreft de volgende werkgroepen: 

Werkgroep Beheer & Gebouw  
Werkgroep Energie 
Werkgroep Evenementen en Activiteiten  
Werkgroep WMO/Vitaliteit 
Werkgroep De Hoeksteen      

 
Daarnaast is er de Denktank die als brede klankbordgroep 
voor het Projectteam fungeert en de Adviesgroep Onderne-
mers die het Projectteam adviseert. Er zal regelmatig door het 
Projectteam een “grotere’’ terugkoppeling worden verzorgd 
aan de leden van de werkgroepen, de Denktank en andere 
geïnteresseerde dorpsbewoners. 

De werkgroepen zijn op volle sterkte. Een aantal mensen uit 
de denktank heeft aangegeven aan de werkgroepen te willen 
deelnemen. Ook hebben zich mensen gemeld die actief mee 
willen werken en denken. Het is daarnaast zinvol dat leden 
van de IJsvereniging, bestuur van SBS, bestuur van de Hoek-
steen, van de Feestcommissie  etc. meedenken en waar mo-
gelijk, meewerken. Hoe meer kennis en kunde over een speci-
fiek onderwerp aanwezig is, des te beter krijgt het vorm. 

Toelichting werkgroepen 

De Werkgroep Beheer en Gebruikers Gebouw houdt zich be-
zig met het op korte termijn oplossen van diverse problemen 
aan en in het gebouw. Zoals de technische inventarisatie ten 
behoeve van eventuele verbouwing en met het regelen van 
het optimaal gebruik van het gebouw. In de werkgroep zitten 
John Dilling en Rinne Boelkens. Inge zit namens het Project-
team in de werkgroep. Het tweede aanspreekpunt uit het pro-
jectteam is Mike Snijder.  

Op korte termijn is het oplossen van de rioleringsproblemen 
nodig. De gemeente is met een noodoplossing gekomen en 
werkt nu aan een structurele oplossing. De werkgroep gaat 
ook aan de slag met het overig onderhoud. De gemeente ver-
zorgt het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Ook 
wordt nagedacht over de aanleg van een Jeu de Boules baan, 
uitgezocht wordt nog waar.  

De Werkgroep Energie richt zich op de vraag hoe het gebouw 
energiezuinig gemaakt kan worden. Studenten van de Hanze 
Hogeschool gaan de mogelijkheden onderzoeken. In de werk-
groep zitten Henk Ensing en Peter van Ek. Inge Mook zit na-
mens het Projectteam in de werkgroep. Jogchem de Jonge is 
het tweede aanspreekpunt. De aangevraagde subsidie 
(€8900,-) voor het haalbaarheidsonderzoek naar het energie-
zuinig maken van het gebouw is toegekend. 

De Werkgroep Evenementen/Activiteiten houdt zich bezig met 
de vraag welke grote incidentele evenementen en structurele 
activiteiten in De Rieshoek kunnen plaatsvinden. In de werk-
groep zitten Elles Venema, Douwe Dijk, Janet Fonk, Sity Smit, 
Jan Geert Veldman en Nel Wagenaar. Jogchem de Jonge zit 
namens het Projectteam in de werkgroep. Inge Mook is twee-
de aanspreekpunt. 

Het is belangrijk dat het gebouw gaat bruisen door activitei-
ten en evenementen voor en door Noordlaarders. De nodi-
ge acties zijn in gang gezet. 

Zo is er contact met muziekdocenten over het geven 
van muzieklessen. 

Zijn er contacten met dorpsbewoners die zich gemeld 
hebben met initiatieven als bloemschikken, schil-
deren, enz. 

Ook wordt onderzocht of “mijn tafel” of het concept van 
het postkantoor in Zuidlaren kan worden gereali-
seerd. 

Met de Mikkelhorst worden gesprekken gevoerd over 
de mogelijkheden van dagbesteding. 

Verder wordt gekeken of Koningsdag en de Rieshoek 
tot iets moois te maken zijn.  

 
De Werkgroep WMO/Vitaliteit houdt zich bezig met de 
vraag welke activiteiten ontplooid moeten worden om als 
inwoner van Noordlaren langer zelfstandig in het dorp te 
kunnen blijven wonen en wat daar voor nodig is aan be-
mensing en accommodatie. In de werkgroep zitten Fred 
Kremer, Francis Stortelder, Karin Kalverboer en Welmoed 
Rijpkema. Peter Prak is aanspreekpunt namens het Pro-
jectteam. 

De Werkgroep de Hoeksteen houdt zich bezig met de 
vraag hoe we tot een goede invulling van het gebouw de 
Hoeksteen kunnen komen. De toekomst van het gebouw 
de Hoeksteen en de Rieshoek zijn met elkaar verweven en 
het is daarom belangrijk voor beide een goede invulling te 
vinden. De huidige situatie van de Hoeksteen wat betreft 
contract,verhouding tot de kerk, financiën, wensen van de 
gemeente, bestuur en personeel wordt eerst in kaart ge-
bracht. Jogchem is hier voor verantwoordelijk. De uitkom-
sten worden besproken in het projectteam en op basis 
hiervan worden vervolg acties gepland.  

Bijna alle werkgroepen zijn al gestart. Wilt u ook een bijdra-
ge leveren dan kunt u contact opnemen met één van de 
leden van die werkgroep of met: 

Inge Mook voor de werkgroep Beheer en Gebruikers 
Gebouw en voor de werkgroep Energie; 

Jogchem de Jonge voor de werkgroep Evenementen/
Activiteiten; 

Peter Prak voor de werkgroep WMO/Vitaliteit en voor 
de werkgroep de Hoeksteen. 

 
Wilt u iets organiseren in De Rieshoek dan kunt u dit aan-
melden bij de werkgroep Evenementen/Activiteiten. 

Zodra het Projectteam meer nieuws heeft houden wij u op 
de hoogte, via de site en de Dorpskrant En flyers zorgen 
voor actuele informatie. 

Voor contact: zie pagina 11 
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EXPOSITIE DE HOEKSTEEN 

De Culturele Commissie van Haren organi-

seert weer een nieuwe expositie gedurende 

de maanden maart en april 2015. In deze ex-

positie zijn werken te zien van Jolien Weeber 

(schilderijen)  en Karin Romeijn 

(houtsneden).  

De expositie is vrij toegankelijk voor publiek op 8 

maart van 14.00u tot 17.00u en op 19 april van 

10.00u tot 13.30u. 

Verder op aanvraag via telefoonnummer: 

0681521291. Adres: Dorpshuis De Hoeksteen, 

Lageweg 45a te Noordlaren. 
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GALERIE APPELBERGEN TE ONNEN 

Door Ida van der Woude 

Voorjaarsexpositie vanaf 28 februari tm 29 

maart bij Galerie Appelbergen te Onnen 

 

 Mario ter Braak toont spannende onverwachte 
composities.  Zijn wijze van ordenen doet onze 
verwachtingen soms verschuiven. Dit leidt tot 
verwondering en schoonheid door zijn prachtig 
kleurgebruik. 

 Jan van Loon exposeert in Galerie Appelber-
gen zijn doeken en panelen met een duidelijk 
eigen toets. Zijn stillevens en natuurnotaties im-
poneren steeds opnieuw.   Hij legt op zijn zo 
kenmerkende wijze natuurgebieden vast in bin-
nen- en buitenland.  Een realist die ervan houdt 
een stevig schilderij neer te zetten. 

 Sjer Jacobs laat ons zien met zijn keramische 
en bronzen beelden hoe mens en dier kunnen 
ontroeren. 

 Olav Slingerland toont naast zijn vaste collec-
tie keramiek zijn nieuwste serie wOrk, die hij on-
langs heeft geexposeerd tijdens de Beijing De-
sign week. Een bijzondere samenwerking met 
de Chinese keramist Zhu Xiaojie. Een primeur 
dus! 

  

 U bent van harte welkom in Galerie Appelber-
gen, Zuidveld 31 te Onnen op zaterdag of zon-
dagmiddag tussen 13 en 17 uur en op afspraak. 
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NIEUWS VAN OKI 

Door Lisette en Alie 

Er is uitgebreid bij Oki, zowel in het kinderaantal als in 
de dieren. Tesse is vanaf januari bij ons op de groep 
gekomen en heeft het vanaf de eerste dag erg naar 
haar zin. Ze is 1 jaar oud en komt uit De Groeve. Haar 
ouders hebben bewust voor kleinschalig gekozen en 
vonden de sfeer op de groep erg prettig. Wij zijn erg 
blij dat er weer een kindje van buiten Noordlaren naar 
ons toe is gekomen. In totaal komen er nu 16 kinderen 

naar de opvang.  

Verder is het uitgebreid qua begeleiding op de groep. Oki 
heeft een oproep gedaan in de Oostermoer voor vrijwil-
ligers en het gevolg is dat er 2 zijn toegevoegd aan ons 
team. Beiden komen één ochtend per week. Eline is nu 
als stagiaire werkzaam op de groep en komt iedere dag 
van februari t/m juni ons versterken. Zij doet een Pedago-
gische studie op HBO niveau en is met haar examen be-
zig. Ze vindt het werken met jongere kinderen erg leuk. Ze 
kan met verbazing en plezier kijken hoe kinderen op el-
kaar reageren en met elkaar omgaan. Ook Miriam uit 
Noordlaren loopt 9 weken stage bij Oki. Zij gaat naar het 
Terra College en komt één ochtend per week. Voor haar 
is dit een maatschappelijke stage en wij hopen, dat deze 
ervaring haar een richting gaat geven qua keuze voor een 
vervolg opleiding.  

Sinds januari lopen er twee kippen gezellig naast de konij-
nen rond te scharrelen. Af en toe wippen ze over de af-
scheiding heen, maar de konijnen geven er niets om en 
dit gaat goed. Ook hebben wij gemerkt dat er oplettende 
mensen rondlopen, die even bellen als er wat aan de 
hand is. Dat vinden wij erg prettig, daar wij in het weekend 
niet open zijn. Op deze manier zorgt iedereen ervoor dat 
alles soepel verloopt en dat alles goed gaat. Lisette en ik 
komen regelmatig in het weekend langs om te voeren. 
Dus de dieren hebben het prima voor elkaar. Het is leuk 
om te zien hoe een hele groep kinderen elkaar lopen de 
verdringen om als eerste naar binnen te mogen. Eten 
brengen en hooi geven, wat is leuker dan dat. Alle resten 
van de fruithap gaan er smakelijk in en ook broodkorsten 
die overblijven van de allerkleinsten worden aan de dieren 
gevoerd. De konijnen huppelen er omheen en zijn blij met 
alle aandacht. Het eerste ei is al gelegd, maar hierna heb-
ben we geen ei meer gezien. Toch nog iets te koud bui-
ten. 

Dit voorjaar beginnen we met het aanleggen van een 
moestuin. Niet te groot het moet wel beheersbaar blijven. 
Binnen starten we dan met het opkweken van allerlei 
groente en bloemen. Als iemand nog iets voor ons over 
heeft uit eigen tuin, aardbeien, tomaten, etc. Dan willen wij 
het graag in ons tuintje erbij planten. 

CURSUS EHBO VOOR KINDEREN  

21 EN 28 MEI 

  In twee 2 avonden het EHBO diploma voor kinderen be-
halen bij Kinderopvang Oki.   Tijdens deze twee avonden 
wordt de cursus gegeven van 19.00 tot 22.00 uur.   

U dient wel op beide avonden aanwezig te zijn om het 
certificaat te behalen.                                                                                                                
De kosten van de cursus zijn € 85,00 incl. het cursus 
boekje, koffie/thee en iets erbij.                                                                                                                                    
De meeste ziektekostenverzekeringen betalen deze cur-
sus aan u terug, kijk even naar hun voorwaarden.                                                                                                                                                                        
Er is nog plek.  

U kunt zich aanmelden via info@kinderopvangoki.nl 
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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 maart 

3 en 4 april 

1 en 2 mei 

 

MEVANOLA (MEIDEN VAN NOORDLAREN) 

Door Willeke Bazuin 

Op uitnodiging heeft een aantal dames vanuit Noordla-
ren een avond bijgewoond van de vrouwenclub in Midla-
ren. Dit was een gezellige en gemoedelijke avond. Het 
beviel van beide kanten dusdanig dat we ook voor een 
vrouwenavond op dinsdag 21 april a.s. worden uitgeno-

digd. 

Noteer ook vrijdagavond 10 april a.s. in uw agenda, want 
dan organiseert Mevanola een gezellige avond in de Hoek-
steen. 

Wegens succes zal er eind maart weer een mozaïek avond 
worden gepland. Interesse? Mail dan naar 
mevanola@hotmail.com. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van activiteiten die 
voor de vrouwen uit Noordlaren worden georganiseerd? 
Stuur dan snel een mailtje naar mevanola@hotmail.com. 

Tot gauw! 

Groetjes, 

Mevanola (mevanola@hotmail.com) 
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nivon natuurvriendenhuis De Hondsrug 

nivon natuurvriendenhuis De Hondsrug 

VEEL TE BELEVEN IN NATUURVRIENDENHUIS 

DE HONDSRUG! 

  
In de wintermaanden hebben de vrijwilligers van De 
Hondsrug niet stilgezeten. Voor 2015 hebben zij een 
mooi programma met diverse activiteiten in elkaar 
gezet! 
Iedere maand, behalve in de zomer, is er een open dag 
met een programma voor jong en oud. Natuurlijk staat de 
deur ook open op alle andere dagen voor een kop koffie, 
appeltaart of een kop soep, in ons huis òf op het terras. 
 
Op zondag 22 maart wordt de opening van het seizoen 
gevierd. Tussen 10.30  en 16.30 uur bent u van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen in ons huis, op het 
natuurkampeerterrein, in Paviljoen Eszicht en het prachtig 
gelegen Amfitheater. 
Voor kinderen worden spelletjes in en rond het huis geor-
ganiseerd, een jazzorkest houdt ‘s middags een openbare 
repetitie in Paviljoen Eszicht. Ook is er een demonstratie 
vilten. Leden van een werkgroep die al jaren onderzoek 
doet in het Noordlaarder bos laten zien hoe grondsoorten-
onderzoek plaatsvindt. En er is nog meer te beleven: een 
aantal programmapunten is bij het ter perse gaan van De 
Dorpskrant nog niet helemaal bekend. Houd dus onze 
website www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl goed in 
de gaten! 
 
Op zondag 12 april van 11 -16 uur wordt het kampeersei-
zoen geopend met een kampeermarkt. Heb je nog kam-
peerspullen op zolder die je kwijt wilt, of ben je op zoek 
naar een tweedehands tent of kookspullen, kom dan een 
kijkje nemen! Tussen 12 en 15 uur is de Vuurmeester 
aanwezig met een demonstratie/workshop koken op hout-
vuur. Deze vuurmeester heeft onlangs, op 20 februari 
2015 het WK snert koken gewonnen! 
Ook is er voldoende tijd om een speurtocht door het 
Noordlaarderbos te maken. Je kunt een kijkje nemen in 
onze kampeerwagen of in een Tipi-tent. Als je kampeer-
spullen wilt verkopen, meld je dan even aan via lukasvel-
de@hotmail.com of via 06-28460003 

 
Het weekend van 22, 23 en 24 mei staat in het teken van 
scouting en avonturenbos. 
Op 20 en 21 juni wordt er een midzomerwandeling geor-
ganiseerd. 
Op 23 augustus is er een Folkmuziek festival. 
Op 20 september vindt de Hondsrun plaats. 
Ook in oktober, november en december wordt iedere 
maand een verrassend programma gepresenteerd. Meer 
informatie over de inhoud van deze activiteiten is te zijner 
tijd op de website van De Hondsrug te vinden. 
 
www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl  

http://www.natuurvriendenhuisdehondsrug
mailto:lukasvelde@hotmail.com
mailto:lukasvelde@hotmail.com
http://www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
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LENTEKRIEBELS 

Door Tia Ebbinge 

Het eerste prille voorjaarszonnetje van dit jaar en ik ga 

meteen de tuin in. 

Ik schik de kussens en neem plaats op mijn witte tuinbank 
nog wel met mijn winterjas aan, de eerste stralen verwar-
men mijn gezicht en ik droom weg. 

Als ik aan de lente denk komen er beelden voorbij van 
dartelende lammetjes, sneeuwklokjes die boven de grond 
komen, de eerste groene bladeren  die aan de bomen ver-
schijnen, bloesems en alles wat ontwaakt na een lange 
winterslaap.  

De mensen die hun ramen openen om de frisse lente lucht 
binnen te laten, de was die weer aan de lijn mag wappe-
ren. 

Onze buurman Frederik heeft veel schapen en met het 
voorjaar straks weer zo druk. Dan zie je hem op de meest 
vreemde tijdstippen gehaast door de straat lopen en is het 
enige waar hij aan kan denken’ zijn schapen.’ De beesten 
krijgen alle aandacht en er worden veel lammeren gebo-
ren. Dit geeft enorm veel stress het zijn toch een beetje 
zijn kinderen. En laten er nou meerdere beesten op een 
dag een lam op de wereld willen zetten, dat is voor Frede-
rik wel eens te veel van het goede.   

De lammetjes worden wel met alle liefde omringt.  

Mijn vriendin Anja vertelde mij laatst dat ze als kind langs 
de kant van de weg altijd op dezelfde plek in het voorjaar  
de sneeuwklokjes boven ziet komen wat haar elke keer 
weer fascineert.  

Ze houdt net als velen van voorjaarsbloemen narcissen 
sneeuwklokjes en andere bloemen. Ze heeft haar venster-
bank binnen alweer omgetoverd in een klein bloemen tuin-
tje. 

Waar ik zelf heel blij van wordt zijn de wandelingen door 
het dorp en dan vooral langs de velden richting bos. Heel 
vaak zijn er hele stukken met bloemen bij van klaprozen 
tot boter –pinksterbloemen, dan fladderen de bijen en de 
vlinders zo mooi in het rond.  

De keuren pracht is overweldigend.  

Als ik terugkeer in onze straat ga ik richting Anja haar op-
rit. Hier zitten we als het kan het hele voorjaar en de zo-
mer lang.  

De bank en de stoelen worden aangeschoven bij de tafel 
zelfs als het regent blijven we zitten al doen we dan wel 
een grote parasol uit en als het erg koud is doen we een 
deken om.  

We kletsen heel wat af. We nemen allen wat te eten en te 
drinken mee , de stemming zit er vaak goed in en de één 
na de andere buurman, buurvrouw schuiven aan.  

Er wordt veel gelachen maar ook serieuze gesprekken 
gevoerd. 

Aan sociale contacten in onze straat geen gebrek.  

Als ik naar de overkant kijk bij buurvrouw Marijke staan er 
vele potten en bakken met bloemen op de oprit naast de 
muur van het huis dit geeft een gezellige sfeer. Buurvrouw 
Annemarie heeft  

een struik in de tuin staan waar de ganse dag vlinders om 
rondvliegen. 

De gesprekken op de oprit zouden zomaar kunnen gaan 
over het naderende paasvuur wat straks weer plaats gaat 
vinden, het vuur wat altijd werd ontstoken door de kinderen 
van de Rieshoek.  Helaas is de school gesloten welke kin-
deren gaan nu het vuur ontsteken?  

Dan staan de koeien nog op stal bij familie Hoenderken vol 
ongeduld te wachten om weer de wei in te gaan en te smul-
len van het sappige gras. 

Het halve dorp komt toekijken als de koeien weer naar bui-
ten treden een happening.  

Wat is de lente toch mooi ik kan er helemaal poëtisch van 
worden. 

Ik wandel  op blote voeten langs de velden en de paden en 
snuif de lente geuren op ik ruik aan de bloemen en kijk naar 
de blauwe lucht en de witte wolken die op lammetjes lijken 
en dan, 

‘werp ik mij ademloos op de heuvel, lach ik in de ochtend-
zon en kus lieflijk het gras.’ 

Lente wat fijn dat je er aan komt.  Een van de mooiste sei-
zoenen van het jaar.  
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JAREN 60 MUZIEK NOOIT WEGGEWEEST 

Door J. Dijk  

Vooraf de sixties was in de jaren 50 (1958-1968) de indo-
rock erg actief en succesvol. De indorock was een muzi-
kale stroming gedragen door Indische en Ambonese 
bands uit Nederland. De verschillen in stijl tussen de 
indobands waren vaak enorm groot van ruige rock tot 

Zuid-Amerikaans getint. 

Ook in Duitsland, Zweden waren de indo-bands zeer popu-
lair. Met name in Duitsland speelde tussen 1958 en 1962 in 
bijna iedere dancing een “ Indonesische kapellen” . Heel 
belangrijk in deze periode waren The Tielman Brothers. Ze 
hadden vooral in Duitsland veel succes en traden op de ree-
perbahn in Hamburg op in hetzelfde circuit als The Beatles. 
John Lennon van de toen nog onbekende Beatles speelde 
even verderop in een club. Er wordt beweerd dat hij de 
kunst heeft afgekeken van de Tielmans. 

Hij werd wereldberoemd en stierf in 1980 in New York. 

1958 was ook het jaar waarin Cliff Richard met zijn eerste 
bandje The Drifters naar Londen gaat om auditie te doen 
voor een plaatopname. Terwijl de bus er anderhalf uur over 
deed om in de stad te 

Komen schreef bassist Samwell het liedje Move it. Een his-
torisch moment want het werd hun eerste grote hit. 

Een begrip was de bril van gitarist Hank Marvin van The 
Drifters. Toen de Amerikaanse groep The Drifters zich ver-
zette tegen het gebruik van hun naam in de Verenigde Sta-
ten veranderden zij die in  The Shadows. Apache stond in 
Engeland gedurende zes weken op de eerste plaats en 
werd een wereldhit, behalve in de Verenigde Staten wegens 
gebrek aan promotie. Kon Tiki, Wonderfull Land, 

Dance On, en Foottapper waren de vier volgende nummer 
één hits in Engeland. 

Ook de in 1959 veel te vroeg overleden Buddy Holly had 
een eigen uiterlijk met een donkere oud modische (Holly) 
bril. Hij was een van de vele volgelingen van Elvis Presley 
en word ook wel de “ontbrekende schakel” tussen Elvis en 
The Beatles genoemd. De muziek van Buddy Holly bevatte 
heel weinig blues. Elvis en Jerry Lee Lewis had dat meer. 
De jongeren ontwikkelden onder invloed van deze popster-
ren een eigen cultuur en eigen leefstijl. Vaal tot afgrijzen van 
volwassenen. Denk maar aan het  

Uiterlijk (de lange haren) van Rolling Stones en de vetkui-
ven. 

De jaren 60 vormden het decor van grote veranderingen; 
Vietnam oorlog, de moord op John F Kennedy en Marten 
Luther King pop- art van Andy Wartol en Roy Lichtenstein 
en de muzikale revolutie van The Beatles, The Rolling 
Stones, Bob Dylan , The Kinks enz. 

Ruim vijftig jaar na de “ summer of love” wordt teruggeke-
ken op de jaren zestig als de periode waarin populaire 
cultuur een doorslaggevende ommekeer doormaakte; de 
vrijheid van lang haar en studenten protest, televisie als 
nieuw communicatiemiddel en popmuziek als stam van de 
jeugdige onafhankelijkheid. 

Sixties mode en muziek hielden nooit op om hip te zijn, 
maar hoe denkt de huidige generatie van jonge , na 1980 
geboren popmuzikanten daarover? 

De sixties zijn nooit weg geweest vind gitarist Jannes van 
de Noordhorner groep Jack and the Spitfires. 

Continu wordt je geconfronteerd met The Beatles, The 
Birds, Cliff Richard and The Shadows, The Rolling Sto-
nes, Elvis maar ook met pop-art en haarmode uit die tijd. 
In de sixties ontstonden er dingen die tijdloos zijn geble-

ken. Jannes luistert graag naar muziek uit die tijd. Ook in 
de jaren 80 en 90 hoorde je veel sixties invloeden. 

De carrière van Elvis Presley heeft vele stormen door-
staan en vele critici beschaamd. Ik geef hem vier maan-
den schreef een Amerikaanse muziekrecensent toen de 
eerste grote hit Heartbreak Hotel naar goud liep en Elvis 
heupwiegend optrad met glitterpak en vetkuif. 

Elvis werd de grootste popster allertijden, de koning van 
de rock and roll. Hij was een fenomeen en overleed in 
1977 op 42 jarige leeftijd.  
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De belangstelling voor jaren 60 muziek (wat nooit is wegge-
weest) neemt weer toe. Dit vernemen wij ook steeds meer 
met onze optredens. De muziek van Jack and the Spitfires 
bestaat uit voornamelijk sixties en klinkt nog steeds heel fris 
en modern, minder calculerend dan muziek uit de jaren tach-
tig en negentig. Gitarist Janne ziet behalve mensen die het 
allemaal meegemaakt hebben ook wel degelijk een jonge 
doelgroep voor zijn historisch overzicht. Je kunt jongeren in 
kort bestek laten zien welke revoluties er hebben plaatsge-
vonden. Dat kunnen schijnbaar onbelangrijke zaken zijn waar-
van iedereen vergeten is hoe ingrijpend ze waren. Bijvoor-
beeld de opening van het 2e televisienet. 

Daar sta je nu niet meer bij stil met alle zenders die we heb-
ben maar toen was iedereen er vol van. 

Zo ook is de instrumentale muziek van The Shadows, Spot-
nicks en vele andere instrumentale groeps nog vooral in Zuid 
Nederland en België erg populair. Diverse shadowmeetings 
zijn hier overvol verteld gitarist Janne van Jack and the Spitfi-
res, die ook The Shadows sound’s  weergaloos speelt met de 
instrumentale band The Mystery Men (de enige van Noord 
Nederland). 

Je bent gewoon besmet met dit virus waar je nooit weer vanaf 
komt. 

De gemiddelde leeftijd op een shadowsmeeting ligt boven de 
vijftig, ze wiegen mee met het hoofd en knijpen bij bijvoor-
beeld bij “Theme for Young lovers “ nog eens in de hand van 
hun geliefde. 

The Shadows waren in de vroege jaren zestig de populairste 
groep van Engeland. Dat was voordat The Beatles doorbra-
ken en popmuziek het imago kreeg langharig en “recalcitrant” 
te zijn. De begeleiders van de brave rocker Cliff Richard 
scoorden zelf hit na hit met instrumentale nummers die geba-
seerd waren op het karakteristieke solo-gitaar geluid van de 
bebrilde Hank Marvin. Deuntjes die tot op de dag van van-
daag in het collectieve geheugen van twee of drie generaties 
zijn geëtst. The Shadows gingen in 1969 uit elkaar. Daarna 
volgde nog een hand vol half geslaagde comebacks voordat 
het boek na een in 2005 Europees avontuur definitief dicht-
gaat. 

De muziek klinkt geluidstechnisch vele malen beter dan het in 
de jaren zestig ooit geklonken kon hebben. 

Toch dreigt natuurlijk de eenvormigheid als Jannes ieder 

nummer maar weer dat “twang” hendeltje van zijn gitaar 
gebruikt, hoe kenmerkend dat geluid ook is voor The Sha-
dows muziek. 

De jongere generatie gaat het opnieuw meemaken, en de 
ouderen gaan het nog een keer meemaken in de aanko-
mende jaren. De sixtie’s bestaan nog steeds. 

Jack and the Spitfires  met muziek van The Beatles, Rolling 
Stones, The Shadows, The Kinks, The Byrds en vele ande-
ren gaan het ook meemaken. Geen ander decennium dan 
de jaren zestig van de vorige eeuw heeft zo’n aantrekkings-
kracht op alle generaties jong en oud. 

Back to the sixties is een totaal belevenis met een ervaring 
die uitwisbare indruk achterlaat, emoties overbrengt die je 
maar naar een ding doen verlangen;  Nog vele jaren de 
sixties ! 
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ZWEMACTIE WORLD SERVANTS 

Door Jacob Boonstra 

De vijf jongeren uit Haren en Glimmen die deze zomer 
met World Servants in Bangladesh, Ghana en Ethiopië 
gaan bouwen aan klaslokalen, gaan samen een grote 
uitdaging aan! Op vrijdag 6 maart vanaf 13 uur tot zater-
dag 7 maart 13 uur gaan Bernies Bos, Ruben Eisses, 
Marit Westerdijk, Hans Kasper en Jacob Boonstra 24 uur 
in estafettevorm zwemmen. Dit gaat allemaal gebeuren 

in het zwembad Scharlakenhof in Haren.  

Marit en Jacob vertellen enthousiast over de actie: 

Marit weet zeker dat het gaat lukken. "We zijn alle vijf al een 
tijd aan het trainen om deze prestatie neer te kunnen zetten. 
Natuurlijk is het een enorme uitdaging maar ik ben er van 
overtuigd dat het ons samen gaat lukken." 

Jacob zette in 2012 al een sportieve prestatie neer. "Een 
sportieve uitdaging aan gaan om sponsoren te werven is 
leuk! In 2012 was de wandelactie van 100 km in 24 ook een 
groot succes. Mooi dat deze zwemactie in Scharlakenhof te 
Haren plaats kan vinden." 

"Het gaat een gezellige 24 uur, want niet alleen wij vijven 
gaan zwemmen voor het goede doel, er komen ook school-
kinderen langs die zich door middel van sponsorzwemmen 
zullen inzetten! Daarnaast worden er verschillende activitei-
ten georganiseerd op de kant. Kom dus gezellig even langs 
om alle zwemmers aan te moedigen!" aldus Marit. 

Op de website www.wsharen.nl staat meer informatie over 
de actie. Hier kunt u aangeven hoeveel baantjes van 25 me-
ter u wilt sponsoren. Natuurlijk kunt u ook gezellig langs ko-
men en ter plekke een aantal baantjes uitkiezen om te spon-
soren. Even geen tijd om langs te komen? Geld overmaken 
kan natuurlijk ook op IBAN NL70 RABO 0303 5644 66 ter 
name van World Servants met als omschrijving Groep Ha-
ren. 

START SPORTIEVE WANDELGROEP ‘DE 

STOERE REEËN’ IN GLIMMEN 

Door Annet Boekel 

In glimmen start vanaf zaterdag 4 april wekelijks om 
9.00 uur wandelgroep de stoere reeën voor iedereen 
die van sportief wandelen houdt. Sportief wandelen 
is een prima manier om je conditie te verbeteren of 

op peil te houden.  

Met zon of regen, door weer en wind wordt wekelijks 
gewandeld. Vanaf 4 april start de sportieve wandel-
groep de stoere reeën iedere zaterdag om 9.00 uur 
vanaf de voetbalkantine van v.v. glimmen aan de mar-
keweg 4 te glimmen. De kosten voor deelname zijn €1, 
- per keer. Vooraf aanmelden is niet nodig, goed 
schoeisel wel.  

De trainingen worden verzorgd door een trainer sportief 
wandelen in samenwerking met een aantal leden van 
de hardloopgroep ‘de hijgende herten’, die wekelijks op 
hetzelfde tijdstip een hardlooptraining hebben. Rond 10 
uur na de training is er mogelijkheid om samen een 
kopje koffie te drinken in de kantine. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers en aanmeldingen voor deelname 
wordt tot zaterdag 4 juli een proefperiode gedraaid.  

Sportief wandelen in mooie omgeving 

Sportief wandelen is pittiger dan gewoon wandelen. Bij 
sportieve wandelgroep de stoere reeën wordt geduren-
de een uur een gevarieerde training gegeven met tem-
powisselingen, heuveltraining maar ook stevig door-
stappen. De gemiddelde afstand per uur is ongeveer  

6 km. Trainer en initiatiefnemer Doetie Heida: ‘dat wil 
niet zeggen dat het afzien is. Een training zonder een 
lach is een mislukte opkomst. Belangrijke kenmerken 
voor de stoere reeën zijn samen sportief en gezellig 
wandelen in de mooie omgeving van glimmen.‘ 

Aanmelding en informatie 

Voor meer informatie of aanmelding mail Doetie Heida 
(trainer) doetie@xs4all.nl 

http://www.wsharen.nl
mailto:doetie@xs4all.nl


Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Maart 2015 

23 

FIETS MEE OVER DE PREHISTORISCHE A1 

Fiets op 4 juli mee over de oudste route van Nederland 
met de NTFU Klassieker Haren-Haren***. De organisatie 
van Fietsfestijn Haren-Haren is er alweer in geslaagd 
om mooie fietsroutes uit te zetten door een oeroud 

landschap. 

De fietsers stappen op om het Geopark de Hondsrug te ver-
kennen over twee fietsroutes van 150 km en 80 km, waarbij 
wederom historische verzorgingsposten worden aange-
daan. Dit jaar gaan de fietsers op bezoek bij het 550 jaar 
oude Klooster Ter Apel (150 km) en Hunebedcentrum Bor-
ger (150 km en 80 km) met de grootste hunebed van 5500 
jaar oud. 

NTFU Klassieker Fietsfestijn Haren-Haren*** 

Fietsfestijn Haren-Haren is met ingang van 2015 een NTFU 
Klassieker. Dit is omdat Fietsfestijn Haren-Haren in 2014 op 
alle punten uit het Kwaliteitssysteem Wielersportevenemen-
ten een dikke vette 10 heeft gescoord. 

“Dit evenement kunnen we beschouwen als een topevene-
ment binnen de NTFU. De organisatie, routebeschrijving en 
bepijling, service en veiligheid zijn bij Fietsfestijn Haren-
Haren*** uitmuntend!”  

Inschrijven 

Deelnemers kunnen kiezen uit twee fietsroutes met het 
Raadhuisplein te Haren als startlocatie en finishlocatie. 

150 Km voor wielrenners van Haren naar Klooster Ter Apel 
om via de smokkelroute naar de Duitse gemeente Haren 
Ems te fietsen. De terugweg gaat over de oudste snelweg 
langs Hunebedcentrum Borger en door Geopark de Honds-
rug terug naar Haren. 

80 Km voor wielrenners van Haren door het Hunzedal naar 
Borger. Na een bezoek bij Expeditiepoort IJstijden en Pre-
historie in het Hunebedcentrum Borger wordt teruggefietst 
door het Geopark de Hondsrug terug naar Haren. 

Klooster Ter Apel 

Een tussenstop voor de fietsers die deelnemen aan de 150 
km toertocht. 

Klooster Ter Apel ligt in het uiterste zuidoosten van de pro-
vincie Groningen op een beboste zandrug langs de eeu-

wenoude handelsroute van Münster naar Groningen. 
Voor doortrekkende reizigers en pelgrims was het kloos-
ter een plaats van gastvrijheid en toewijding. Hoewel ac-
centen zijn verlegd, is Klooster Ter Apel tot op de dag 
van vandaag een ontmoetingsplaats gebleven. 

Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH  TER APEL, 
+31 [0]599 581370, info@kloosterterapel.nl, 
www.kloosterterapel.nl 

Hunebedcentrum Borger 

Een tussenstop voor de fietsers die deelnemen aan de 
80 km en 150 km toertocht. 
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DUURZAAM BLIJVEN WONEN IN  

NOORDLAREN 

Door Mike Snijder 

Hoe kun je duurzaam blijven wonen in Noordlaren als 

je (tijdelijk) afhankelijk bent van anderen? 

Zoals u wellicht weet, praat Dorpsbelangen met de ge-
meente over behoud van de Rieshoek als de sociale ont-
moetingsplek voor het dorp. Een plek voor bewoners en te 
realiseren door de bewoners van Noordlaren zelf.  

Inmiddels is er een organisatie opgericht met een project-
team en 5 werkgroepen (zie www.noordlaren.eu en/of de 
volgende Dorpskrant) die dit namens Dorpsbelangen ver-
der oppakt. 

Met de komst vorig jaar van de kinderopvang is een start 
gemaakt met de invulling van deze voormalige school. 
Een invulling die de bewoners van Noordlaren mogelijkhe-
den kan bieden om zaken dichtbij huis te organiseren.  

Dit is niet alleen voor de allerkleinsten en hun ouders een 
noodzakelijkheid. Ook anderen die ondersteuning nodig 
hebben zijn in toenemende mate op zichzelf en op hun 
omgeving aangewezen.  

Daarom is ons, de werkgroep Vitaliteit/WMO, gevraagd te 
onderzoeken welke activiteiten ontplooid moeten worden 
om zelfstandig in het dorp te kunnen blijven wonen (dit 
ook met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, de WMO).  

De werkgroep bestaat uit Francis Stortelder, Karin Kalver-
boer, Welmoed Rijpkema en Fred Kremer.  

 

We willen graag met u in gesprek over wat u aan onder-
steuning nodig heeft en/of wat u aan ondersteuning kunt 
bieden. In samenspraak met het bestuur van Dorpsbelan-
gen en het projectteam hebben we besloten ons eerst 
door U te laten informeren!  

Wij willen graag van u weten wat u nodig heeft om goed te 
kunnen blijven wonen in Noordlaren. Bijvoorbeeld als u 
zelf (tijdelijk) iets niet meer kunt. 

Ook willen we graag weten wat u ter ondersteuning voor 
anderen in het dorp kunt betekenen, zodat die ander hier 
kan blijven wonen.  

De gemeente is erg geïnteresseerd in de manier waarop 
het dorp zelf omgaat met dit onderwerp (de zogenoemde 
burgerparticipatie). Dit kan mede bepalend zijn hoe wij de 
Rieshoek voor het dorp kunnen behouden! 

 

 

 

 

Wij nodigen u uit, op zaterdagmorgen, 7 maart in de Ries-
hoek van 10.00 tot 11.30 uur, om met een kop koffie van 
gedachten te wisselen over een Vitaal Noordlaren! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De werkgroep Vitaliteit/WMO: 

Francis Stortelder 

Karin Kalverboer 

Welmoed Rijpkema 

Fred Kremer  

UITNODIGING:DUURZAAM  

BLIJVEN WONEN IN NOORDLAREN 

ZATERDAG 7 MAART VAN 10.00 TOT 11.30 UUR 

IN DE RIESHOEK 

http://www.noordlaren.eu
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Denkt u met ons mee?  

HAREN BEZUINIGT 

De gemeente Haren moet opnieuw bezuinigen 
vanaf 2016. Nadat in twee eerdere bezuini-
gingsrondes al ruim drie miljoen is bezuinigd, 

zijn nieuwe bezuinigingen onontkoombaar.  

Wethouder financiën Paula Lambeck: “In 2016 
moet 1,5 miljoen euro bezuinigd worden om de 
begroting sluitend te krijgen. Deze bezuinigingen 
raken iedereen. Daarom doen wij een beroep op 
onze inwoners om te helpen bij deze bijzonder 
lastige financiële opgave. Denkt u daarom met 
ons mee over bezuinigingsmogelijkheden?” 

U kunt dit doen door onze digitale begrotingswijzer 
in te vullen. In de periode van 13 februari tot en 
met 8 maart a.s. kunt u via www.harenbezuinigt.nl 
in een paar simpele stappen uw eigen gemeente-
begroting opstellen. Er worden bezuinigingsvoor-
stellen gedaan en voorstellen om de inkomsten te 
vergroten, maar ook is er ruimte voor uw eigen 
inbreng. En uw mening vinden wij belangrijk! Uw 
adviezen nemen wij mee in onze keuzes over 
waarop wij kunnen gaan bezuinigen. De bezuini-
gingen worden als onderdeel van de begroting 
2016 vastgesteld door de gemeenteraad in no-
vember van dit jaar.   

Wethouder Lambeck hoopt op een grote deelna-
me: “zo krijgen wij inzicht in wat u als inwoner be-
langrijk vindt. Zo kunnen wij weloverwogen keuzes 
maken hoe wij gaan bezuinigen.” 

www.harenbezuinigt.nl 

TURKSE RIJST VOOR VIER PERSONEN 

Door Roelfien Hemmes 

1 pak Lassie toverrijst 

1 pond magere varkenslapjes 

4 middelgrote uien 

1 bakje champignons 

1 rode en 1 groen paprika 

1 flesje barbecue saus en Chaschlicksaus (Calvé) 

4 bananen 

 

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Het 

vlees in blokjes snijden en zachtjes aanbraden. Champig-

nons, uien en paprika's fruiten. Dit alles bij elkaar in een 

hapjespan doen met de flesjes saus erbij en ongeveer een 

kwartier laten sudderen.  

Geregeld even doorroeren. Op het laatste  de bananen er-

door snipperen, 

 

Eet smakelijk ! 

 

Dit recept heb ik in 1978 van een vriendin gekregen. R.H. 

 

NOORDLAREN 

http://www.harenbezuinigt.nl
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DISCOTHEEK DE RIESHOEK 

Door W. v/d Briel 

Toen ons het nieuws bereikte voor een nieuwe 

bestemming van de Rieshoek, zijn wij natuurlijk 

gelijk verhaal gaan halen bij de Gemeente. Want 

via een kennis van een kennis bleek dat er plan-

nen waren voor het opzetten van een disco-

theek, en wel in ons dorp ! En dat terwijl de ge-

meente ons een jaar respijt had gegeven.  

Natuurlijk kan je niet alle geruchten geloven, dus 

zijn we aan het bellen geslagen. Ons eerste tele-

foontje ging naar de Gemeente, aanvankelijk werd 

er wat om heen gedraaid, maar uiteindelijk kwam 

toch de aap uit de mouw: ‘Er zijn mogelijk plannen 

ingediend voor een bestemming discotheek in 

Noordlaren.’ Er is ook al gekeken naar een eventue-

le vergunning. Vergunningen zijn openbaar en we 

krijgen dan ook inzage in de betreffende gegevens. 

Er is een vergunning aangevraagd voor een herbe-

stemming van de Rieshoek. Er zou dan een horeca 

gelegenheid worden gestart. Even later blijkt het in-

derdaad om een discotheek te gaan. We hebben 

toen contact gezocht met de indiener van het plan 

om eens te vragen hoe serieus we dit moeten ne-

men. 

Via een andere weg hebben we het telefoonnum-

mer gevonden van de heer A Visser. Overigens een 

zeer vriendelijke man, die ons graag te woord 

stond. Hij was al eigenaar van een aantal discothe-

ken op het platteland, de meesten in Brabant. Zoals 

hij vertelde zijn deze discotheken daar aanvankelijk 

ook koel ontvangen, maar brengen nu meer leven-

digheid in het dorp. Het trekt veel jongeren aan, en 

ook de lokale middenstanders in dorpen profiteren 

ervan. Natuurlijk is er ook wel eens overlast, maar 

niet meer dan in een gemiddeld dorpscafé.  Het 

mooie van een dorp is dat de geluidsvergunningen 

daar makkelijker zijn, je hebt tenslotte maar weinig 

buren. Tevens is deze locatie heel geschikt voor het 

houden van buitenfeesten en kleine festivals.  

Verder weet hij te vertellen dat de gesprekken met 

de Gemeente zeer positief waren, dat zij eigenlijk 

geen problemen voorzagen. Ook waren er al ge-

sprekken aan de gang met dorpsbelangen. De 

naam de Rieshoek zou wel verdwijnen, daar 

deze nauwelijks hip te noemen is. Zijn vrouw 

had al een leuke naam bedacht, hij wil deze wel 

als primeur weg geven: Discotheek ‘It’s a Joke’. 

Zijn vrouw heet Joke, snap je wel? Hij moet er 

zelf hard om lachen. 

Over in hoeverre de plannen zullen worden uit-

gevoerd is hij aanvankelijk wat onduidelijk. Later 

vertelt hij dat de meeste vergunningen al binnen 

zijn. Hij heeft nog een goedkeuring nodig van 

de brandweer voor de zolder. Daar maakt hij 

een ‘blowzolder’ van. Vanwege het verbod op 

alcohol bij jongeren, is dat namelijk helemaal 

hot. Hot is goed, maar deze moet natuurlijk wel 

brandveilig zijn.  

Hij hoopt begin April al de eerste jonge gasten 

te kunnen verwelkomen, met een beetje geluk 

kan hij al de eerste April open. Als alles meezit 

natuurlijk. Hij heeft er zin in:” om van Noordla-

ren weer een dorp te maken, waar weer eens 

wat gebeurt !” 
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SPAREN VOOR HET DORPSFEEST 2018 

PAASVUUR IN NOORDLAREN 

Hallo Noordlaarders!  

Wij als Stichting Festiviteiten Noordlaren gaan traditiegetrouw weer het PAASVUUR organiseren en gaan uit 

van een gezellige bijeenkomst met een hoop mensen. Het vuur wordt ontstoken op; 

maandag 2e paasdag – 6 april om ongeveer 19.30 uur 

Dit festijn kan alleen een succes worden als wij ons houden aan de wettelijke voorschriften en regels die ons 

zijn opgelegd door de gemeente.  

Wat allemaal naar de paasbult gebracht mag worden: 

Snoeihout en takken  

Alleen onbehandeld hout  

En wat er dus absoluut niet gebracht mag worden: 

Autobanden 

Geverfd en/of geïmpregneerd hout 

Planken, deuren, etc. waar spijkers inzitten 

Stobben  

Afgewerkte olie   

Het plan is als volgt: 

Onder streng toeziend oog van onze commissieleden kunt u uw goedgekeurde materialen komen brengen tegen 

betaling van: 

€ 5,-- voor kleine kar per keer; € 10,-- voor tandemasser per keer  en voor boerenkar € 20,-- per keer,  

op 

GOEDE VRIJDAG 3 april van 9.30 uur – 16.00 uur  

Zaterdag 4 april  9.30 uur – 16.00 uur 

Locatie: POLLSEWEG, bij de Rieshoek naar achteren. 

 

LET OP: ALLEEN OP DE AANGEGEVEN DAGEN + TIJDEN BRENGEN 

Buiten de bovenstaande dagen en tijden is het NIET geoorloofd materiaal af te leveren. 

Contactpersonen Paasvuur: Hilvert Eitens 06.4639.0557 en Bert Harms 06.5377.1773. 



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 … 
 

Wil je je even voorstellen? Peter Kielman 

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben landmeter 

Waar woon je? Inmiddels in Midlaren, maar ik ben nog regel-
matig in Noordlaren. 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren?Ik  ben geboren in 
Glimmen, ik ben hier zes geworden. 

Waar verhuis je naar toe, wanneer? Naar Midlaren op de rand 
van Noordlaren, eigenlijk blijf ik een Noordlaarder , alleen zit ik 
technisch gezien net over de grens. 

Wat ga je het meest missen? Ik ga niets missen , het is nog 
geen 5 minuten fietsen ,mijn familie en mijn vrienden zoek ik 
regelmatig op.Wat ik wel jammer vind , is dat O.L.S Noordla-
ren er niet meer is. 

Waar kijk je het meest naar uit?Het dorpsfeest in Midlaren 
even kijken hoe dat gaat hier. 

Ze hebben hier ook een mooie grote ijsbaan, dat lijkt me ook 
wel wat. 

Wat staat je nog bij als de dag van gisteren: iets geks uit je 
Noordlarense tijd?Jeugdclub zolder elke vrijdagavond een 
groot Feest ,daar kon je echt naar uitkijken. Het begon natuur-
lijk met de kleine jeugdclub speurtochten, knutse-
len ,Toneel .Daar kwam je je leeftijdgenoten tegen  na een 
week vervelende school. Een grote ontlading. 

Wat is je dierbaarste herinnering?Er zijn wel meerdere,maar 
Het Dorpsfeest  met de jeugdclub we speelden  de familie 
Flodder, als ik daar aan terug denk, moet ik altijd lachen 

Welke Noordlaarder uit een grijs verleden wil je aan de verge-
telheid ontrukken? Bakker Hiddingh Mmmmmm de geur van 
vers brood ,als je op je fietsje naar huis ging 

Wat is je favoriete plek in Noordlaren?Vogelzangsteeg en de 
polder , jammer dat ze alles kapot maken onder naam van wa-
terberging ,maar als het een waterberging is waarom staat het 

dan onder water, zo 
valt er niet veel 
meer te bergen. 

Wil je verder nog 
iets kwijt ? Ik heb nu 
wel een mooi plekje 
om te wonen, het is 
niet groot, maar wel 
een mooi plekje met 
zicht op Noordlaren. 

Wil je je even voorstellen? Hallo, ik ben Martin 
Kok, 36 jaar. Ik heb een zoon, Niels, die 2 april 
alweer 5 wordt. 

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk als 
minikraanmachinist/ grondwerker/ assistent 
monteur/fitter bij de firma Alsema te Zuidlaren 
en wij leggen hoofdzakelijk stroomkabels, gas- 
en waterleidingen. Zowel in het hoofdnet als de 
huisaansluitingen hiervan. 

Waar woon je? Lageweg 2, te Noordlaren, wel 
bekend als voormalig loonbedrijf Kok 

Sinds wanneer woon je in Noordlaren? Na ge-
boren te zijn aan de Lageweg 45 (Hoeksteen, 
toen mijn ouders nog koster waren), na een 
jaartje verhuist naar de Lageweg 2(waar ik dus 
nu weer woon), vervolgens na 24 jaar naar de 
Lageweg 19 (het kleine huisje achter Cor 
Grimme), daarna na ruim 4 jaar naar ‘t Gebint 
5 te Zuidlaren, en sinds november 2013, door 
omstandigheden terug verhuist naar de Lage-
weg 2… 

Wat was je belangrijkste reden om naar Noord-
laren te verhuizen? In mijn geval een soort van 
noodgedwongen, maar ben nu  blij dat ik hier 
weer zit. En voor Niels ook een geweldige 
plek!  

Hoe is de ’inburgeringperiode’ verlopen? Ben 
goed “opgevangen”door de buurt! Mag elke 
maandag bij de buren Seubring eten ;). (Top-
kok),  

Ga je je in het Noordlarense verenigingsleven 
storten? Als vrijwilliger kun je mij gerust vragen 
voor het een of ander! 

Heb je al een favoriete plek in Noordlaren? 
Niet specifiek… Noordlaren en omgeving is 
gewoon hartstikke mooi! Dat hoor ik ook vaak, 
als ik vertel dat ik in Noordlaren woon. Mogen 
we trots op zijn!!! 

Tijd van komen 


