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WOODCAMP IN NOORDLAREN, DURF JIJ HET AAN? 

Door Marleen van Dijk 

Hink Slagter en Karel Jonker van Lopenenzo bieden bootcamp aan in 

een eigentijdse vorm: ‘Woodcamp’. Een woodcamptraining van Lope-

nenzo is een cardiovasculair en spierversterkende full body workout. 

Zweten, lachen en spierpijn dus! Naast het verbranden van vet werk je 

aan je coördinatie, kracht, snelheid en souplesse. In de praktijk bete-

kent dat oa korte stukken hardlopen, doorspekt met fitnessoefeningen 

zoals squats, burpeers, push-ups, sit-ups en lunges. En dat alles in de 

buitenlucht! De trainingen zijn geschikt voor sporters van ieder niveau, 

zowel voor beginnende als ervaren sporters. 

De eerste training ging van start op 13 juni. De ervaringen waren zeer posi-

tief met inderdaad spierpijn (ook in de lachspieren!) als resultaat. Tot aan de 

zomervakantie wordt iedere zaterdagmiddag van 16.00-17.15 Woodcamp 

gegeven op het terrein van de Rieshoek en daar omheen. Bij voldoende ani-

mo zal na de zomervakantie een structurele groep gaan draaien op de zater-

dagmiddag. 

Heb je interesse, ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt kosteloos een trai-

ning meedoen. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. Voor vragen en meer 

informatie kun je terecht op www.lopenenzo.nl   

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG! 

MOORD ! 

DE ZWARE BALLEN VAN LASZLO! 

WASBORDJE VAN KARKA! 

BEREND BOTJE HEET EIGENLIJK 

TJABBES! 

SUCCESVOLLE BORREL !  

JONGSTE ZEILERS IN NOORDLA-

REN ! 

http://www.lopenenzo.nl
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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. 

Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Juli 2015 

2 

WEBSITE: 

WWW.NOORDLAREN.EU 

VAN DE REDACTIE 

Sinds eind jaren ’70 verschijnt in Noordlaren deze dorpskrant. Tot nu toe 

223 nrs. Heel veel dorpsgenoten hebben in de afgelopen jaren een aan-

deel gehad in de verschijning van al die kranten. Ooit (nr. 200) zijn die al-

lemaal opgenoemd en inmiddels is de lijst al weer langer. Veruit de mees-

te dorpsbewoners (+ een flink aantal van elders) zijn lid van de vereniging 

dorpsbelangen en ontvangen 6 x per jaar de dorpskrant. Bij ons weten 

naar tevredenheid, wat ons dan weer tevreden stelt. 

Er is belangstelling, kopij en animo genoeg voor 6 kranten van 20-30 pag. per 

jaar en het lijkt er niet op dat dat de komende jaren zal verminderen. Naar onze 

mening is de inhoud van de krant in de loop der jaren ‘rijker’ geworden. Naast 

uitslagen, notulen, aankondigingen en verslagen van  de verscheidene vereni-

gingen o.a. steeds meer interviews, rubrieken, ingezonden items etc. etc.  

De krant is dus van en voor iedereen, wat een aantal spelregels vereist. Ook dit 

werkt goed en levert prima leesvoer op, dachten wij zo. Mooi zo door gaan, 

toch? 

En daar zit ‘m een beetje de kneep. De krant is de laatste 15 jaar gegroeid in 

omvang en inhoud. Veel werk elke keer. Dat doen we ons zelf natuurlijk ook 

een beetje aan; groeien en nieuwe dingen aanbrengen houden het redactie-

werk interessant. Maar de ambitie kan ook te veel gaan eisen; het moet wel 

leuk blijven en geen echt werk! De meeste taken zijn goed te verdelen over de 

tijd en de redactieleden. Gelukkig vinden we tot nu toe steeds weer aanvulling 

en vervanging om de redactie op volle sterkte te houden. 

Maar…………………………. 

Het werkelijke maken van de krant, dat houdt in, direct na de kopijdatum alle 

kopij samenvoegen tot een leesbare krant, is een behoorlijk tijdrovende klus die 

in korte tijd uitgevoerd moet worden. Wij gebruiken hiervoor het programma 

Publisher. Verscheidende redactieleden zijn al ‘gestruikeld’ over het probleem 

van ‘piekdrukte’ 6 x per jaar, wanneer de krant in 1 weekend klaar moet zijn 

voor de drukker. Ook nu heeft onze ‘DTPer’ aangegeven deze taak over te wil-

len dragen en zoeken we weer een vervanger (of beter; vervangers). Inmiddels 

zijn er 2 mensen  gevonden die zich er  op willen storten, maar de kans is groot 

dat we over afzienbare tijd weer met het zelfde probleem zitten.  

mailto:janetfonk@hotmail.nl
mailto:rinne.boelkens@ziggo.nl)te
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We zoeken op dit moment dus ook naar een andere manier 

van werken wat betreft het ‘in elkaar zetten’ van onze dorps-

krant. Via deze gooien we ’t maar even in de groep. 

Dorpsgenoten/ lezers met kennis van zaken die ons hiervoor 

van dienst kunnen zijn;  

Contact  Marc Bansema, 050 4090592 

j.hulzebos2@kpnplanet.nl  of zie colofon Dorpskrant Noordla-

ren 

Dank voor uw aandacht, namens de redactie; Marc Bansema. 

MINDFULNESS TRAINING IN NOORDLAREN  

Door Wanja Ligthart 

Bij voldoende belangstelling wil ik in september een trai-
ning mindfulness organiseren in de Rieshoek  om na de 

vakantie de opgedane rust te kunnen behouden……. 

Mindfulness is een soort  “fitness” voor de geest , wat momen-
teel veel gegeven wordt in bedrijven, scholen en in de gezond-
heidszorg. 

Naast allerlei initiatieven als gymnastiek, yoga, running en pila-
tus, is er mogelijk ook behoefte aan deze fitnessvorm. 

Ik geef deze training in de gezondheidszorg gedurende een 
kleine 10 jaar en ben er erg enthousiast over. Het gaat over 
het trainen van je aandacht en het blijkt dat deze training bij-
draagt aan een gezondere stress regulatie. 

Dit leer je aan de hand van het doen van oefeningen, die je 
thuis beoefent mbv een cd en een werkboek. 

De training betreft 8 bijeenkomsten van 2 ½ uur   

Het zal gegeven worden op de maandagavond van 19.30- 
22.00 

Startend 7 september . 

Ik wil van te voren met een ieder een kennismakingsgesprek 
houden om nog wat meer uit te leggen en evt. vragen te kun-
nen beantwoorden. 

Minimaal aantal deelnemers 6 max. 10. 

Kosten afhankelijk van je inkomen 150- 200 euro, maar dit is 
bespreekbaar. 

Een deel van de kosten doneer ik aan een fonds voor de we-
der opbouw van Nepal. 

Mocht je belangstelling hebben mail mij: 

info@lichaamsbewustwording.nl  Telnr.: 0624141028  

CURSUS LUISTEREN NAAR KLASSIEKE MU-

ZIEK 

docent: Dirk Herman de Jong 

 
Voor veel mensen geldt: klassieke muziek wordt 
nóg boeiender of je krijgt er meer greep op als je 
meer weet over die muziek en de achtergronden. 
 
Dirk Herman de Jong geeft muziekcursussen in Noordla-
ren. 
Daar luistert u naar de allermooiste klassieke 
muziek, waarbij u uitleg krijgt over stijlen en 
vormen in de muziek en over instrumenten. 
De meeste muziekstukken worden met geluid én beeld 
afgespeeld. 
Daarbij komt achtergrondinformatie over de componisten 
en soms over de uitvoerende dirigent of solist. 
Zo krijgt u ook meteen een beter beeld van de mens achter 
de muziek. 
De cursussen vinden in een huiselijke sfeer plaats. 
 
In het komend najaar wordt de nieuwe cursus 7 gegeven, 
vanwege de grote belangstelling in enkele parallelgroepen. 
In de woensdagavondgroep (zes achtereenvolgende 
woensdagavonden vanaf 23 september) is nog plaats. 
 
Inhoud van cursus 7: kijk op www.magismusicus.nl 
Iedereen kan aan deze cursus deelnemen. De cursus 
bouwt 
niet voort op eerdere cursussen. Voorkennis is niet nodig. 
 
Cursusgeld: € 75,- per persoon. Deelnemende stellen 
(partners die beiden meedoen) krijgen 10 % korting. 
Opgave/meer informatie: dirkherman@gmail.com  of  in-
fo@magismusicus.nl   of   050 4061128 

mailto:j.hulzebos2@kpnplanet.nl
mailto:info@lichaamsbewustwording.nl
http://www.magismusicus.nl
mailto:dirkherman@gmail.com
mailto:info@magismusicus.nl
mailto:info@magismusicus.nl
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

 

  

 

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-50648081  

MOORD IN DE MOLEN? 

door Nyckle Swierstra 

Op een van de weinig mooie zomeravonden, begin 

juni dit jaar, begaf ik me naar de Zuidlaarderweg 69 

A, het voorste gedeelte van de  boerderij naast het 

huis naast de school. Samen met vier dorpsgenoten 

was onze hulp ingeroepen om de moord op de on-

fortuinlijke bankier op te lossen. Maar daarover later 

meer.  

Tuin en terras op 69A lagen er idyllisch bij. De witte wijn 

en toast met guacamole die al klaar stonden op de fees-

telijk gedekte tafel, lieten me het water in de mond lo-

pen. Maar eerst wilde ik iets anders: binnen even rond-

neuzen. Want dertig jaar geleden woonde ik hier, samen 

met vijf andere volwassenen en later ook enkele kin-

deren. Voorhuis en deel van de boerderij vielen toen 

onder één huisnummer: 69.  

In het dorp stond Zuidlaarderweg 69 bekend als ‘de 

commune’ of ‘de woongroep’. Formeel vormden we De 

Stichting Woongroep Deel. Dat ene woordje, ‘Deel’, gaf 

perfect aan wat ons dreef; wat ons motto was, ons ide-

aal. We deelden keuken, krant, douche, woonkamer, was-

machine, stofzuiger en inkomen. Kortom zo’n beetje alles. 

Delen leidt tot efficiënter gebruik van een hoop dingen. De-

len dwingt tot samenwerken. En als je als je alle inventiviteit, 

creativiteit, energie en vaardigheden van een half dozijn der-

tigers met elkaar deelt en daarna opnieuw bundelt, krijg je 

een hoop voor elkaar. We onderhielden een mega moestuin, 

experimenteerden met windenergie, maakten zelf kaas van 

melk van de koeien van Hoenderken, hielden kippen en bij-

en. En niet te vergeten: we verbouwden de boerderij tot een 

fraai en vooral ontzettend goed geïsoleerd onderkomen Alle 

energiebesparende maatregelen werkten zo goed dat de 

gaswacht argwanend kwam controleren of we de gasmeter 

gekanteld hadden. Voor hen was het volstrekt ondenkbaar 

dat zes volwassen mensen zo weinig verbruikten.  

Avondeten op Deel was in principe gemeenschappelijk. Ook 

als er familie of vrienden op bezoek waren, en dat gebeurde 

nog al eens. Dus zaten we regelmatig met z’n tienen of meer 

aan tafel; erg gezellig. De meeste bezoekers waren natuur-

lijk nieuwsgierig om te horen hoe we onze zaakjes op Deel 

geregeld hadden. En altijd, vroeg of laat (meestal vroeg) was 

er die ene vraag, die op ieders lippen brandde: “Delen jullie 

echt alles, dus ook elkaars partners?” Stelden wij hun dezelf-

de vraag, dan werd er meestal verbolgen (hakkelend, stotte-

rend, met rode konen!) gereageerd. Hoe haalden we het in 

ons hoofd naar zulke privézaken te vragen…….? Aha! 

Maar ik dwaal af. Ik wil het hebben over één voorval uit mijn 

Deel-historie. Over iets wat mogelijk met moord te maken 

heeft. Op een zaterdagavond, midden jaren 80, was ik alleen 

thuis. Alle Deelgenoten waren om verschillende redenen een 

weekend op pad. Het was dus stil op die zaterdagavond op 

Deel. Alle kamers, gangen, kasten, zolders en ook de kelder 

waren verlaten. En ook op het enorme erf met de moestuin, 

windmolen en schuur was geen menselijke ziel aanwezig. 

Vanuit de woonkamer zag ik hoe de mist het land opkroop 

en langzaam de molen omhulde. Nog voordat de duisternis 



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Juli 2015 

5 

Bender 

was ingevallen was alleen het bovenste puntje van een van de 

wieken zichtbaar. De mist werd in de loop van de avond zo dik 

dat het alle geluiden van buiten dempte. Van het weinige ge-

motoriseerde verkeer over de Zuidlaarderweg was nauwelijks 

meer dan een vaag gebrom te horen als je buiten op het terras 

bij de woonkamer ging staan.  

Het was dus onwezenlijk stil. Ik zat in de woonkamer te lezen. 

Ineens drong een geluid tot me door. Een merkwaardig, 

scherp en onregelmatig getik. Ik keek om me heen. Zag niets 

bijzonders. Behalve de klok die bijna twaalf uur aanwees. Had 

ik echt zo lang zitten lezen? Ik gaapte. En daar was het weer. 

Dat merkwaardige getikt. Ik stond op, deed de gordijnen open 

en keek naar buiten. Niets. Dichte mist. Gordijnen dicht. Naar 

bed? Of nog een borreltje en verder lezen? Weer getik. Wat is 

dat toch voor een geluid? Ik deed het licht uit. Tuurde door een 

spleetje in de gordijnen naar buiten. Niets. Maar wel getik. 

Waar komt het vandaan? De haren op mijn arm gingen recht 

overeind staan. Ik vermande me, opende de deur naar het 

terras en stapte snel naar buiten.  

Pas toen mijn ogen eenmaal aan mist en duisternis gewend 

waren kon ik het terras inspecteren. Heel voorzichtig en op 

mijn hoede voor het onverwachte. Niets en niemand. Ik draai-

de me om, stapte naar binnen, en wilde de deur achter me 

dichttrekken. Daar was het weer. Spookachtig getik. Nu voelde 

ik de kriebels over mijn rug gaan. Met een ruk draaide ik me 

om. Alleen maar mist. Snel naar binnen. Deur dicht. Naden-

ken. Nee. Ik geloofde niet in het bestaan van geesten of spo-

ken. Toen niet. Maar evenmin durfde ik mijn hand ervoor in het 

vuur te steken dat ze niet bestonden. Tijd voor een list. Ik 

sloop door het donkere huis, gebruikte een andere deur en 

kwam via een omtrekkende beweging uit naast het terras bij 

de woonkamer. Ik verschool me achter een muurtje en tuurde 

door het poortje dat naar het terras leidde.  

Ik hoefde niet lang te wachten. Zag ineens hoe er een vis-

draad aan de dakgoot was bevestigd. Daaraan hing een spij-

ker heen en weer te bungelen, vlak voor het raam van de 

woonkamer . De glinsterende mistdruppels aan het lijntje wa-

ren vanaf deze plek wel goed zichtbaar. En dus moest er er-

gens in het weiland, richting molen, iemand zijn die aan die 

draad trok. Ik wist wat me te doen stond en sloop het weiland 

in. Al snel hoorde ik gefluister en ontwaarde de silhouetten van 

twee menselijke gestalten. Toen was het mijn beurt. Ze spron-

gen het spreekwoordelijke gat in de lucht, zij het van schrik en 

niet van plezier. Hees fluisterend, het hoofd naar benden ge-

bogen smeekten ze mij of ik alsjeblieft niet aan hun ouders 

wilde vertellen wat ze gedaan hadden. Dat kon ik gemakkelijk 

beloven, want de jongens kwamen me niet bekend voor. Ik 

neem tenminste ik aan dat het jongens waren, want hun ge-

stalten waren ietwat vormloos, en hun gezicht kreeg ik nauwe-

lijks te zien. Die nacht stond ik daar niet echt bij stil. Ik woonde 

nog niet zo lang in het dorp en kende lang niet alle school-

gaande kinderen. En bovendien was ik blij dat ik het raadsel 

had opgelost en in mijn nopjes dat ik hen een loer had ge-

draaid. 

Weer terug in de woonkamer schonk ik de borrel in die ik 

mezelf al eerder beloofd had en ging niet veel later naar 

bed. De volgende ochtend was de mist opgetrokken. 

Noch op het terras, noch aan de dakgoot, noch in het 

hoge gras in het weiland was iets te zien. Alleen mijn 

voetspoor. Eén voetspoor.  Toen ik mijn Deelgenoten 

vertelde over mijn wederwaardigheden moesten ze er 

smakelijk om lachen. Ook zij probeerden te raden, op 

basis van mijn vage signalementen, wie de grappenma-

kers waren geweest. We kwamen er niet uit. Ook in de 

weken en de jaren daarna niet. Had ik alles dan ge-

droomd? 

Terug naar juni 2015. Ik dwaalde in mijn eentje door het 

pand, liep het terras naast de voormalige Deel-

woonkamer op en keek bijna werktuigelijk naar de dak-

goot. Alsof ik verwachtte daar de spijker weer te zien 

bungelen. Achter me geroep: aan tafel. Tijdens het diner 

moesten we met zijn zessen de moord op de onfortuinlij-

ke bankier oplossen. Een gruwelijke moord, dat moet 

gezegd. Op internet is er het nodige over geschreven. 

Maar met schrijvers moet je altijd oppassen. Ze liegen de 

waarheid zegt men.  

Over waarheid gesproken: we achterhaalden de dader. 

Hij heeft bekend en zal zijn verdiende straf niet ontlopen. 

Het was al laat toen we afscheid namen. De wind was 

gaan liggen. Er hingen lichte mistflarden over de weilan-

den. Thuisgekomen schudde ik de plastic zak leeg met 

mijn fleece voor als het te fris zou zijn geworden. Dat 

was niet nodig geweest, maar iemand had iets in de 

plastic zak gestopt: een briefje uit, een spijker, en een 

warrige knoedel visdraad. Op het briefje stond met uit de 

krant geknipte letters: Moord in de molen?  

Ik hoop dat we elkaar spoedig treffen bij een diner. Mis-

schien lost dat iets op. 

 

(Wordt vervolgd.) 
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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/


Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Juli 2015 

7 

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  

 Handbalvereniging DOVO 

Margriet Eitens 

Steegakkers 5 

9479 PW Noordlaren 

050-4094338  

 

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 

A van Everdingen 

Boenderstraat 2 

9479PD Noordlaren 

0648496615 

Stichting Festiviteiten Noordlaren 
Anneke Duinker 
Kerkstraat 5  
Noordlaren  
Telefoon: 050-5350124  
festiviteiten@noordlaren.eu 

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 

Gespierde billen, sixpack buikjes soepele schouders en 
een veerkrachtige rug 

PILATES IN DE HOEKSTEEN 

Door Karka Speelman 
 
Het gaat goed met de PILATES groep in Noordla-
ren!! 
 
Af en toe zuchten en kreunen 
Af en toe lachen 
en vaak geconcentreerd bewegen en ademen 
Nog twee lessen en we gaan de zomer vieren. 
 
Maandag 31 augustus beginnen de lessen voor ons 
nieuwe seizoen 
iedereen is welkom...dun ,dik, soepel stijf  voel je wel-
kom in je lijf 
Probeer eens uit wat bewegen met aandacht voor jou 
lichaam kan betekenen, 
 
Of kom verder genieten van de leuke sportieve Noord-
laarder sfeer. 
Eerste groep start 19- uur, de tweede om 20.20 
 
de tweede groep draagt wat meer yoga elementen in 
zich ,dit houdt in dat er meer ontspanning is tussen de 
oefeningen en als afsluiting, 
 
Opgave graag via de 
mail;karkaspeelman33@gmail.com 
FIJNE FITTE ZOMER GEWENST 

mailto:janluis796@gmail.com
mailto:dp.toxopeus@winklerprins.nl
mailto:j.fonk@Hotmail.nl
http://www.ijsverenigingdehondsrug.nl/
mailto:info@ijsverenigingdehondsrug.nl
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Halmersinge 13 

9471 HM Zuidlaren 

Tel.: 050- 409 1529 

Fax: 050-409 0168 

06-51346650 

Schilderwerken 

Wandafwerking 

Isolerende beglazing 

Ook voor advies 

Mini CampingMini Camping  

 

 

 

 

 

 

 

Onthaasten doe je in Noordlaren 

Mini Camping Noordlaren heeft een rustige en gezellige uitstraling 

De mini camping is natuurlijk aangelegd 

Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen en gratis WIFI 

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

gementen 

Bekijk voor verder informatie onze film op de website 

www.campingnoordlaren.nl 

Vriendelijke groeten, 

Mini Camping Noordlaren 

Familie Kroeze 

Lageweg 29 

9479TA Noordlaren Telefoon 050-4090630  

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

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


Cooper|Feldman 

MANAGERS EN ADVISEURS IN 

VASTGOED- EN GEBIEDSONTWIK-

KELING 

Noordlaren, Naarden, 

Lochem, Amsterdam. 

 

www.cooperfeldman.nl 

prak@cooperfeldman.nl 

Lageweg 17 

9479 TA Noordlaren 

06 388 211 62  
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Over het eerste Noordlaarder Ondernemer café  

NOC 1 IS NOG GEEN KNOCK-OUT 

Door Peter Prak 

Dat we in Noordlaren op 175 postadressen 162 bij de 
Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven, on-
dernemingen en stichtingen hebben is inmiddels wel 
bekend. Reden te meer om eens als ondernemers bij 
elkaar te komen. En dan juist de dwarsdoorsnede van 
klein en groot. Van dagbesteding café tot hondenuit-
laatservice, van kweker en aannemer tot financieel 

adviseur. 

Op 12 mei jongstleden was de eerste bijeenkomst. De 
opkomst was niet hoog in aantal, maar wel in kwaliteit en 
gezelligheid. Er waren ongeveer 15 mensen, waaronder 
wethouder Michiel Verbeek. Deze kwam als eerste, be-
taalde net als eenieder de entreeprijs (alle opbrengst is 
voor de Rieshoek en dus van belang) en schoof geïnte-
resseerd aan. 

De bedrijven van de aanwezige mensen varieerden nog-
al, en dat is helemaal ook de bedoeling! Een minderheid 
van de aanwezigen was groot (HLB Nannen fiscalisten & 
accountants), de meerderehid middel of klein (o.a. OKI 
Kinderopvang, Biologische Gewasbestrijding Nijhof, PPV-
Engineering, Gitaarschool Janny, Beatrice Poll logopedie 
en dislexie etc.). De dutch fingerfoods werden deze keer 
ter beschikking gesteld door HLB Nannen.  

 

De eerste inhoudelijke meerwaarde was dat Jan-Geert 
Veldman voor het eerst van zijn leven achter de frituur 
heeft gestaan.‘’Moet dit spul er bevroren in? Komt dat wel 
goed?’’ 

Het kwam goed, hij bleek een snelle leerling en was erna 
niet meer bij het vet weg te slaan was. De kroketten en 
bitterballen bereikten een welhaast culinair niveau. Hein, 
Ellis, Annet en Elsa kunnen blij zijn; Pappa heeft op de 
Ondernemersmeeting leren koken!  

 

We begonnen met een korte voorstelronde want niet ie-
dereen kende elkaar. Wie ben je en wat doe je? Daarna 
werd een presentatie gegeven van de voorlopige ideeën 
en resultaten van het Projectteam de Rieshoek. Zo bleek 
bij een paar aanwezigen wel behoefte aan (af en toe) een 
werkplek en een vergaderruimte. Ook waren er meerdere 
ondernemers die positief staan ten opzichte van het idee 
om ‘Vriend van de Rieshoek’’ te worden. Dit idee moet 
nog verder uitgewerkt worden, maar het zou kunnen zijn 
om een arrangement aan te bieden wat  - al naar de 
hoogte van het bedrag – recht geeft op een bepaald dag-
delen ruimtes in het gebouw. Ook is er een linked-in 
groep aangemaakt voor de professionals (ondernemers 
en mensen in loondienst). Mensen die in Noordlaren of 
Midlaren wonen of gewoond hebben zijn daar welkom. 

 

 

Na de presentatie werd het nog lang flink gezellig, en 
werd er nogal flink geouwehoerd. Het is de bedoeling 
om na de zomervakantie een 2e bijeenkomst te houden. 
We verwachten dan weer iets meer mensen.  

 

 

Noteer alvast NOC-2: donderdag 27 augustus 20.30u 



Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Juli 2015 

10 

VELDBLOEMMMMMMEN 

Door Tia Ebbinge 

 

Op een zondag morgen bedenk ik mij opeens ik wil een 

frisse neus halen buiten. Dan ontgaat je het plezier een 

beetje want als je uit het raam kijkt zie je dat het wat mie-

zerig is. 

Na vijf minuten stap ik toch naar buiten en merk je dat het 

wel meevalt. Ik pluk een klaproos uit mijn eigen tuin en 

loop de straat uit.  

Ik sla rechtsaf en steek de straat over om richting Rieshoek te 

lopen. Voor wat eerst onze school was blijf ik even staan en 

bedenk ik mij wat fijn dat deze markante plek van ons dorp 

weer een bestemming heeft.  

In het lokaal waar eerst de hoogste klassen nog les kregen is 

sinds kort Leff gevestigd.  

Hier heeft een mevrouw het lokaal omgetoverd tot iets heel 

bijzonders met een leuke zithoek, tafels en stoelen, en brocan-

te dingen. Hier kun je in een ongedwongen sfeer koffie met 

appelgebak en frisdrank bestellen. Als je daar geen zin in hebt 

heeft ze ook ijs, en voor degenen die het lekker vinden snoep. 

Beste inwoners van ons mooie dorp ik zou zeggen loop eens 

binnen voor een kop koffie, ik heb er zelf al koffie gedronken 

en een praatje met haar gemaakt. 

Als het mooi weer is kun je buiten zitten.  

Dan valt mijn oog op de planten die ze aan de zijkant heeft 

gepot. Zelfs als de zon niet schijnt wordt je er vrolijk van. 

Ik vervolg mijn wandeling en loop het zandpad op. Hoe is het 

mogelijk dat er nu zoveel veldbloemen groeien en een paar 

dagen geleden nog haast geen bloem uit de knop was ont-

waakt.  

Ik ben blij dat aan deze kant nog zoveel veldbloemen aanwe-

zig zijn. Het is een prachtig gezicht en ook zeer nuttig want 

allerlei insecten komen er op af.  

Jammer dat het geen warme dag was want anders had ik mijn 

weg op blote voeten vervolgd. Wandelen op zo’n pad heeft 

nog ietsje kunt er heerlijk je hoofd legen en ongestoord naden-

ken. Ondertussen besluit ik een boeket te gaan samenstellen 

het wordt een mengeling van veel geel met wat wit en paars.  

Al neuriënd sla ik aan het eind linksaf, daar ontmoet ik pas de 

eerste wandelaars, mensen op de fiets, een paar honden en 

ruiters te paard die mij allen vriendelijk groeten.  

‘Wat een leuke bloemen heeft die mevrouw net geplukt hoor ik 

iemand zeggen.’ 

Terwijl ik één boterbloem pluk zie ik een man met een kindje in 

een draagzak op zijn rug, vrouw en een klein meisje op het 

zandpad mijn kant opkomen. 

‘Wij groeten elkaar als de mevrouw zegt: ‘wat een leuk boeket 

heeft u geplukt.’ 

“Dank u wel zeg ik terug en ik lach naar het meisje.” 

“Wil je ook een bloem van mij zeg ik?” 

Ze knikt naar mij welke zal ik je geven, dan rijk ik haar de bo-

terbloem toe. 

Een klein handje pakt mijn boterbloem aan alsof het een schat 

van ontelbare waarde is.  

Ondanks dat het wat regende scheen de zon op dat moment in 

een hartje. 

Met een liefdevolle blik bedankte ze mij waarop wij ieder 

ons pad vervolgden. 

Op het zelfde moment draaien het kleine meisje en ik om. 

We kijken elkaar nogmaals aan en ze zwaait me uit. Ik 

blaas haar nog een lief kusje toe. 

Wat een veldbloem wel niet te wee kan brengen. 

Ondertussen regent het wat harder maar het kan mij niet 

deren. Mijn hele dag is goed.  

Opnieuw sla ik linksaf en kom langs de paarden die vrolijk 

in de regen rondrennen. 

De koeien die mij begroeten en ik loop het pad af richting 

dorp. 

Geheel verkwikt stap ik ons huis binnen, schik de veldbloe-

men tot een mooi boeket en zet deze in een vaas in de ka-

mer. 

Opeens herinner ik mij een verhaal van een mevrouw wat 

ik eens gelezen heb in een tijdschrift.  

Ze schreef: “op een dag kocht ik zomaar bloemen op de 

markt, ze waren niet voor mijzelf maar ze gaf bloemen aan 

wildvreemde mensen op de straat.” 

De mensen waren verwonderd over het feit dat ze dat 

deed. En namen de bloemen in dank aan.  

Zo kleurde deze vrouw de dag van velen.  

Ze heeft dit daarna nog vaak gedaan. En veel verhalen 

aangehoord. 
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ZOMEREXPOSITIE GALERIE  

APPÈLBERGEN ONNEN 

Door Ida van der Woude 

  
Deze zomer toont Galerie Appèlbergen van  
25 kunstenaars nieuw werk. De expositie start in mei en 
eindigt het laatste weekend van augustus.  
 
O.a schilderijen van Jan Sierhuis, Martin Sijbesma, Annemie-
ke Fictoor, Flip Gaasendam, Theodora Plas, Karel Appel, 
Jannes de Vries, Joost Doornik, Edwin Grissen, Luttie Post-
humus, Gertjan Scholte-Albers, Heleen van der Tuin en Jan 
van Loon.  
 
Bronzen beelden van Anke Flik, Marjolein Zijlstra, Maarten 
Burggraaff en Jan Steen.  
 
Keramiek van Sibrich Veenland, Sjer Jacobs en Noorder-
Vorm. Uit Frankrijk net binnengekomen nieuw keramiek van 
Heidi Caillard en Lilou Milcent-Gallot. 
 
Glas van Herma Immink. 
 
De Galerie zal deze zomer regelmatig extra dagen geopend 
zijn. Hiervoor verwijzen wij naar de site: 
www.galerieappelbergen.nl 
  
Open op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur en op af-
spraak. 
  
Galerie Appèlbergen  Zuidveld 31 9755 TL Onnen 

HERSTEL EN AANLEG HOUTWALLEN IN HAREN 

Door Landschapsbeheer Groningen  

 

De afgelopen maanden zijn op diverse locaties in de ge-

meente Haren houtwallen aangelegd en hersteld. Hier-

mee werkt Landschapsbeheer Groningen samen met de 

gemeente Haren en vereniging van duurzame landbouw 

'Stad en Ommeland' aan herstel en instandhouding van 

de kenmerkende houtwal- en hagenstructuren in dit ge-

bied. 

 

Hagen en houtwallen zijn karakteristieke en waardevolle 

landschapselementen in de gemeente Haren. Van oudsher 

komen zij voor op hoger gelegen zandgronden. Deze land-

schapselementen geven het gebied zijn kleinschalige, beslo-

ten karakter. Maar de hagen en houtwallen zijn niet alleen 

waardevol voor mensen. Ook veel planten en dieren genie-

ten van de voedselrijkdom en beschutting die deze land-

schapselementen bieden. Vooral vogels maken graag ge-

bruik van bes- en insectenrijke bomen en struiken. 

 

Het herstelproject is een samenwerkverband van Land-

schapsbeheer Groningen, de gemeente Haren en de vereni-

ging voor duurzame landbouw ’Stad en Ommeland’. Het pro-

ject wordt financieel mogelijk gemaakt door de regiopark 

Groningen-Assen, provincie Groningen, gemeente Haren, 

Gebiedsfonds Drentsche Aa en de gemeente Haren. 

 

Interesse? 

Momenteel is er nog ruimte over voor de aanleg of het her-

stel van houtwallen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u 

contact opnemen met Albert-Erik de Winter van Land-

schapsbeheer Groningen, tel. 050-3689797 of Linda de 

Groot van de gemeente Haren, tel. 14050. 
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Vorig jaar sloot de OBS De Rieshoek. Toen is in een 

speciale Dorpskrant veel aandacht besteed aan de 

school, het onderwijs en de schooljeugd door de jaren 

heen. Maar hoe vergaat het de jeugd nu? 

Voor het beantwoorden van die vraag heeft de redactie 

het plan opgevat op gezette tijden de jeugd  aan het 

woord te laten. Onder andere aan de hand van ingevulde 

vragenlijsten of door een persoonlijk interview. Ook wil 

de redactie graag stil staan bij jeugdige talenten in 

Noordlaren.  

In deze Dorpskrant komen jongeren uit Noordlaren aan 

het woord, die vertellen van hun (sportieve) ambities, 

hun beginnend ondernemerschap en hun toekomstdro-

men. En passant vertellen ze ook hoe het is elders naar 

school te gaan. 

 

 

 

Interview met Maren Bertram  

 

Ik ben Maren Meerte Bertram, ben 14 jaar oud en 

woon in de Steeg 4 in Noordlaren.  

 

Ik ga naar school in Groningen op het Zernike Montessori 

waar ik in de tweede klas van het vwo zit. School vind ik niet 

leuk, vooral omdat ik elke dag veel te ver moet fietsen. Als ik 

eenmaal op school ben heb ik wel plezier met mijn vriendin-

nen.  

Gym vind ik het leukste vak, omdat ik graag aan sport doe. 

Bij andere vakken moet ik teveel opletten en mij concentre-

ren. Ondanks dat gaat het wel goed op school en ga ik 

straks naar drie vwo.  

In mijn vrije tijd voetbal ik graag en sinds kort zit ik op tennis 

in Glimmen. Veel van mijn vrije tijd gaat hier aan op. In de 

winter ga ik ook altijd een week snowboarden in Oostenrijk. 

Voetballen doe ik graag omdat ik veel van sport houd en ik 

het leuk vind om dit samen met mijn vriendinnen te doen. 

Een echte teamsport.  Tennis vind ik leuk omdat ik dan he-

lemaal zelf verantwoordelijk ben voor het resultaat.  

Later wil ik arts worden op de spoedeisende hulp of een 

forensisch onderzoeker. Mijn ouders vinden dit prima en 

vinden dat dat goed bij mij past. Ik heb namelijk altijd alles 

door. 

Als ik een jaar lang niet naar school zou hoeven, zou ik 

gaan werken bij de Albert Heijn op zondag, want dan krijg je 

dubbel salaris. Van dat geld ga ik op wereldreis naar Thai-

land, Nepal enz. 

Dit interview voor de dorpskrant vind ik fantastisch. Noordla-

ren grootste stad van de wereld, daar wil ik graag bekend 

zijn.  

Ps. Ik speel ook nog heel aardig gitaar.  
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Dubbel interview met Robin en Jack Wieland 

Robin overhandigd mij de ingevulde vragenlijst: "was er zo 

klaar mee. Niet moeilijk." Jack: "ik moest er toch even over na 

denken." 

 

ROBIN WIELAND, 14 JAAR OUD:  

Ja, ik ga naar school. Naar het Terra College in Eelde. Dat is 

een middelbare school. Niet zo erg groot, ongeveer 500 leer-

lingen tegenover 1000 bij andere scholen. Wat ik leuk vind is 

dat we niet alleen leervakken hebben maar ook praktijkvakken. 

Leervakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde 

en geschiedenis. Waar we nu zijn in de geschiedenis? Bij de 

monniken en de ridders, 500 - 1000. Nee, dat de monniken 

hier Zuidlaardermeer ook veen afgegraven hebben wist ik niet. 

En we hebben natuurlijk praktijkvakken, techniek en zo. Ik ga 

met plezier naar school. Ongeveer net zo leuk als de Ries-

hoek. Het is zo driekwartier fietsen, als je hard fietst kan het in 

een half uur. 

En je vrije tijd, wat vind je leuk om te doen? 

Ik verzamel oud ijzer, hier in het dorp. De meeste mensen we-

ten het wel of ze bellen Pa op. Dan rij ik er met de trekker naar 

toe. Ja, en Jack gaat dan ook mee. We doen het nu zo'n 4 tot 

5 jaar. En als we er geld voor krijgen doen we dat in een 

spaarpot, voor later. Sport vind ik niet veel aan. Maar ik maai 

ook wel gras in tuintjes en bladharken, en soms help ik Papa 

mee. Zaterdagmiddag ga ik altijd naar scouting, de Rangers in 

Zuidlaren. Dat wil ik niet missen. 

Wat doe je vaak in de uurtjes die je niet naar school gaat 

of huiswerk maakt? 

Ik ben graag bij huis, een beetje "aanrommelen". Bijvoor-

beeld mijn trekker schoonmaken. Maar ook computeren en 

zo. Ik hoef niet zonodig van huis maar moet iets te doen 

hebben. Het moet wel nuttig zijn. Liefst iets technisch. Het 

moet wel mooi worden. Laatst hebben we hier in de 

schuur een ploeg gelast, een vriend en ik. Lassen leren we 

ook op school. Die vriend kan dat al.  

 

Heb je een droom voor later? - wat wil je worden? 

Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Als ik morgen 

lange tijd vrij zou hebben dan zocht ik wel een vakantie-

baantje, liefst met motoren en techniek. Ik wil beter worden 

in de techniek, mechanisatie en straatje leggen. 

 

JACK WIELAND, 11 JAAR OUD: 

Ja, ik ga naar de Quintusschool in Glimmen. Ga fietsen 

samen met Hein en met Rubian uit Midlaren. Die school is 

leuk maar de Rieshoek was leuker, want daar is ook een 

ijsbaan bij. Maar het is nu ook zo veranderd omdat er van 

OKI een boekenkast tegen de muur is gezet. Het leukste 

vak vind ik rekenen. En op vrijdag als we zelf kunnen kie-

zen, dan vind ik het leuk iets met stroom te doen, draadjes 

verbinden en daarmee geluid te maken. 

En je vrije tijd, wat vind je leuk om te doen? 

Ik zit op tennis, dat is achter de school in Glimmen. En op 

waterscouting bij de Nicolaasgroep Midlaren. Dan zeilen 

we op het Zuidlaardereemeer met 4 boten. Was nog niet 

zo vaak dit jaar. 
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Wat doe je vaak in de uurtjes die je niet naar school gaat 

of huiswerk maakt? 

Computeren, quad rijden, knutselen, bijvoorbeeld met 

eikels of noten als die er zijn. Met vrienden spelen; dat is 

het leukste. En met Robin ijzer verzamelen in het dorp. 

Gevraagd naar het computeren begonnen Jacks ogen te 

glimmen. Ja dat is een spel "Farming Simulator 2015". 

Daar kun je trekker rijden en mest naar een hok brengen, 

en als je een tijd instelt kun je zien dat het steeds meer 

mest wordt en steeds minder hooi. Dat moet onder de 

koeien verspreid worden. En met multiplay kun je met vier 

spelen of vijf: Robin, Hein, Rubian, Niels en ik. Ieder doet 

dan iets anders op het bedrijf. Daar is nog een ander spel 

met auto's en mensen doodschieten. Maar mensen dood-

schieten is ook niet zo leuk. 

 

Heb je een droom voor later? - wat wil je worden? 

Nee ik heb nog geen droom. Als ik morgen een jaar niet 

naar school hoef te gaan, dan zou ik Papa mee helpen. 

Bijvoorbeeld als er een dak is ingestort of zo. Of met een 

loodgieter meekijken, lijkt mij ook wel leuk. Of een schuur-

tje bouwen met stroom erin. 

SCHOOL VERLAATSTER SIGRID BOSSEWIN-

KEL AAN HET WOORD 

 Door Ida Kroeze 

 
Hallo Sigrid, 
Hopelijk wil je meewerken aan een stukje voor de 
dorpskrant. 
 
Wil je je even voorstellen: 
 
Hallo, ik ben Sigrid Bossewinkel en woon in Noordlaren.  
Ben twaalf jaar.  
Mijn vader heet Jurjen, mijn moeder heet Martie.  
Heb twee broers, ze heten Arnoud en Thorwald.  
We hebben ook nog een hond en die heet Beer.  
We wonen aan de Zuidlaarderweg op nummer 40. 

 
  
2014 was voor jou het laatste jaar op O.B.S. de Ries-
hoek. 
 
Omdat er te weinig leerlingen waren werd de school 
gesloten. 
Voor groep 8 ging je naar de Quintusschool in Glim-
men. 
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Moest je erg wennen. 
Ja, ik moest erg wennen.  
Zat in een nieuw gebouw met nieuwe kinderen, meesters en 
juffen.  
Ik moest ook verder fietsen maar dat was niet zo heel erg.  
De Rieshoek miste ik wel heel erg.  
 
Wat vond je leuk aan je nieuwe school 
Ik heb een aardige meester en aardige kinderen in de klas. 
 Het is erg gezellig. 
 
Hoe waren de meesters en de juffen. 
De meesters en juffen op de Quintusschool zijn aardig.  
Ze maken grapjes. 
Mij meester heet Arjen en de juf die alleen op vrijdag bij ons 
in de klas komt heet Shefali. 
Op de Rieshoek vond ik de meesters en juffen ook heel erg 
aardig.  
 
Bleef je over, of ging je in de lunchpauze naar huis? 
Ik blijf bijna elke dag over, behalve op woensdag.  
Meestal zit ik dan met de kinderen uit mijn klas aan tafel in de 
hal.  
Op vrijdag eten we altijd soep.  
Dit nemen we zelf mee van huis 
 
Waren er ook leuke buitenschoolse activiteiten. 
We hebben meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi.  
Het meidenteam waar ik in zat werd eerste. 
Daarom mochten wij naar Harkstede voor het regionale voet-
baltoernooi.  
Daar werden we derde.  
We gaan nog naar Nemo in Amsterdam. 
We zijn met groep 7 en 8 op kamp geweest naar Ameland.  
Dit was erg leuk en heel gezellig.  
Het was gelukkig best mooi weer. 
We hebben ook nog een musical gehad.  
Deze hebben we zelf bedacht en meester heeft de liedjes 
geschreven.  
De musical gaat over een fusie van twee scholen en dwer-
gen.  
 
Wat zijn je hobby,s 
Ik doe aan dansen bij K-dans en aan judo bij Fight Game 
Academy van Sem Schilt. 
Op woensdagmiddag ga ik naar dansen en doe dan ballet en 
popshow-musical.  
Op zondag is er nog extra dansen.   
Dat is meestal één keer in de maand, soms vaker.  
Binnenkort heb ik een optreden. 
Op vrijdagmiddag is de judoles. 
 
Je hebt nu eerst  zomer vakantie. Wat ga je doen, heb je leu-
ke plannen? 
 
Ik ga twee weken naar Vlieland op vakantie.  
We hebben op de camping een tent gehuurd. 
We gaan daar vast leuke dingen doen.  
Verder zijn er nog geen plannen.  
 
De keuze voor de middelbare school is al gemaakt. Welke 
school is het geworden. 
Ik ga naar Atheneum Plus van het Zernike College.  

De school zit nu nog aan de Westerse Drift.  
Na de grote vakantie wordt de nieuwe school geopend.  
Deze staat bij de Hortus in de buurt. 
Het lijkt een mooi gebouw.  
Ben er al langs gefietst. 
 
Heeft de school ook al te maken met een eventuele be-
roepskeuze voor later? 
 
Ik weet nog niet wat ik later zou willen worden.  
Heb voor deze school gekozen omdat ik de vakken heel 
leuk vind en het een leuke school is. 
 
Wil je verder nog iets kwijt. 
 
Dat ik een hele leuke tijd op de Rieshoek heb gehad.  
Het is heel jammer dat de school gesloten is.  
Verder ben ik heel gelukkig in Noordlaren! 
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NIEUWS VAN OKI ! 

Door team Oki 

 

Inmiddels zijn er alweer allerlei veranderingen gaande 

bij het kinderdagverblijf. We groeien en groeien nog 

steeds. Hierdoor zijn we opzoek gegaan naar een 

tweede invalster en Renate werk nu bij ons op de 

groep. Een ervaren iemand die leuk met de kinderen 

omgaat en erg betrokken is bij Oki, ondanks het be-

perkte aantal uren dat ze voor ons werkt.  

We hebben helaas afscheid moeten nemen van onze vas-

te leidster Gretha, die wegens gezondheid problemen al 

enige maanden was uitgevallen en het zag er niet naar uit 

dat ze snel weer terug zou kunnen keren in het werk. Erg 

jammer voor iedereen. Hiervoor in de plaats is nu Anne-

marieke gekomen. Beide leidsters stellen zichzelf onder 

aan u voor. 

 

Bij Oki vinden wij natuurbeleving erg belangrijk. Kinderen 

laten opgroeien met natuur en dieren is leerzaam maar 

ook erg leuk! Hier proberen wij dagelijks zoveel mogelijk 

aandacht aan te besteden. Zo hebben we kikkerdril gehad 

bij ons op de groep. En hier een thema over kikkers aan 

vast gekoppeld. De kinderen konden zien hoe kikkerdril 

uiteindelijk kleine kikkertjes met pootjes werden. Omdat 

vliegjes niet zo goed te vangen zijn hebben we de kikker-

visjes gevoerd met stukje gekookt ei en plakjes komkom-

mer. Niet te geloven hoe lekker ze dat vinden. Niet alleen 

kinderen eten dit op hun broodje of uit de hand ook onze 

waterdiertjes smulden ervan. 

Onze kippen en konijnen zijn ook zeer geliefd op Oki. We 

voeren ze elke dag samen met de kinderen. De kinderen 

weten al precies welk dier wat moet. Soms hebben ze hef-

tige discussies, wie nu weer aan de beurt is om eten in het 

bakje te strooien. Maar uiteindelijk in goed overleg worden 

alle bakjes gevuld. De konijnen huppelen erom heen en 

wachten af wat er gebeurt. Niet al het voer komt netjes in 

het bakje en dat weten de konijnen onderhand ook wel. 

Dus wordt er al gegeten voordat de kinderen klaar zijn. De 

kippen leggen ook heerlijke eieren, die wij samen tijdens 

het middag eten lekker kunnen opeten.  

Dit jaar hebben we ook een moestuintje aan gelegd. Er is 

flink meegeholpen om de plantjes te poten in de volle 

grond. Tussendoor even schommelen en touwtjes knippen 

om de tomaten vast te zetten aan een stokje. Zodat met 

de regen van nu, ze netjes kunnen blijven staan en er niet 

bij gaan liggen. Er staan tomatenplanten, komkommer-

planten en heerlijke aardbeien planten in onze tuin. Met 

een beetje geluk en veel zon hebben we over enkele we-

ken heerlijke rode aardbeien op ons broodje.  

Naast deze leuke, leerzame buiten activiteiten hebben wij 

nu een hele mooie buiten speelplaats, met veel uitdagen-

de speeltoestellen. Ons plein is nu bijna voorzien van alle 

speeltoestellen, die bij de leeftijd van de kinderen past. 

Via deze weg willen wij alle ouders bedanken, die zich 

hiervoor hebben ingezet. De oorspronkelijke speelplek is 

bijna leeg op de schommel na. Die wordt binnenkort nog 

overgezet. Alles is schoongemaakt en het geheel ziet er 

weer uit als nieuw. Als we met voldoende leidsters, vrijwil-

ligers en of stagiaires zijn gaan we er zo vaak mogelijk op 
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uit. Een bezoekje brengen aan de naastgelegen boerderij of 

we brengen oud brood naar de eendjes in het ‘haventje’. Via 

een zandpad naast ons kinderdagverblijf lopen we zo het bos 

in. Met het mooiere weer nemen we vaak het fruit mee en 

gaan we picknicken in het bos. De lammetjes in het voorjaar 

waren een cadeautje. Zo leuk om te zien hoe kinderen reage-

ren op deze kleine diertjes. Wat dan snel geleerd is welke 

geluiden dieren maken. Je zegt koe en hoort boe. Je zegt 

schaap en hoort beehhh. Het “Paat” is wat moelijker maar wel 

herkenbaar, zowel in woord als geluid. En wat is nu mooier, 

dat je weet dat je vader naast je werkt. Af en toe wordt er 

even gekeken of er nog een koe te zien is in de wei en een 

trekker te zien rijden is helemaal geweldig. Dan komt er een 

heel verhaal, die steeds beter te volgen is. 

Wat dat betreft zijn het echte buiten kinderen. En dat merken 

we ook tijdens het eten. Het is niet te geloven wat die kleintjes 

naar binnen kunnen werken. Twee boterhammen en nog 

maar een cracker erbij. Zonder moeite en aandringen, gaat 

het erin. Wat wekt nu beter de eetlust op dan gezonde buiten-

lucht en veel beweging. Bij slecht weer blijven we binnen en 

mogen de kinderen spelen op de gele vloer. Dit is de speel-

ruimte die we mogen gebruiken als er geen andere gebruikers 

zijn. De kinderen kunnen hier naar harte lust rennen, fietsen, 

dansen en zelfs hutten bouwen. Laatst tijdens een tocht naar 

het bos over het zandpad ging het keihard regenen. De laars-

jes en regenjassen waren gelukkig aan. Maar de bui stopte 

niet meer en in overleg zijn alle kinderen samen met de leid-

sters het bos uit geplukt. Dat werd een onverwachtse autorit 

over het bospad weer terug. Tijdens deze rit werd de chauf-

feur even gewezen op het gevaar. Want met 10 km per uur 

over een zandpad moet wel iedereen van een autogordel zijn 

voorzien. Ook al leg je uit dat dit met zoveel kinderen op de 

achterbank niet gaat lukken en we echt heel zachtjes rijden. 

En dat het even uit nood zo moet. Zal je net zien dat je dan 

ook nog een tegenligger tegenkomt op deze oh zo rustige 

zandweg. Een kar met paarden ervoor, gelukkig was er ruimte 

om elkaar te passeren. Niets mee te maken regels zijn regels 

en zo wordt je even op je plek gezet. 

We hebben inmiddels afscheid genomen van een jongen die 

4 werd en naar school is gegaan. Na de zomer gaat de twee-

de. Ook mogen we weer een paar nieuwe vriendjes verwelko-

men bij ons. 

Dit jaar doen we voor het eerst mee aan de landelijke Mod-

derDag  op 29 juni van 10.00 tot 11.30 uur. Alle kinderen van 

Oki kunnen die dag komen. Ook hebben we alle kinderen in 

de omgeving uitgenodigd via de krant om langs te komen en 

mee te doen met onze activiteiten. We gaan modderballen 

gooien, met modder tekenen, lekker kliederen met potten en 

pannen en er is een blote voeten pad. Maar daarover in de 

volgende dorpskrant meer. 

Laatst tijdens dat slechte weer was het wel even spannend, 

hoor je ineens een opmerking; “Woooow zagen jullie die flik-

sem “. 

Kort om hebben we een hoop gezelligheid en plezier! 

Team Oki 

 

Beste bewoners van het prachtige Noordlaren, 

mag ik mij voorstellen:  

 

Ik ben Renate Rutgers, 44 jaar en woon in Zuidlaren. 

Ook zo' n mooi dorp! Sinds half mei werk ik als tweede 

pedagogisch medewerker bij Kinderdagverblijf Oki. Een 

erg warme en gezellige plek voor de kleintjes om te spelen 

en te verblijven. Ik ben getrouwd en heb een zoon van 17 

jaar en een dochter van 15 jaar. We hebben het erg goed 

met elkaar en daar ben ik een dankbaar mens voor. In 

mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk voor het Nederlands 

Bijbel Genootschap, kinderwerk in onze kerk en fiets en 

hardloop ik graag. Ik geniet enorm van de natuur. Wellicht 

komen we elkaar een keer tegen!! 

Vriendelijke groeten Renate Rutgers 

 

                                                                                                                

En mijn naam is Annemarieke Verspuij ik ben 43 jaar, 

(dit is geen typfout ik schijn er jonger uit te zien:) en ik 

woon met mijn vriend Ali en onze dochter Safia in Zuidla-

ren. Ik heb lang  in de kinderopvang in Groningen gewerkt 

na mijn opleiding awsra (nu saw). Toen had ik weer zin 

om te gaan studeren en heb de opleiding SPH gevolgd. 

Vervolgens heb ik een paar jaar in een logeerhuis gewerkt 

die helaas failliet ging. Toen kwam ik de vacature woonbe-

geleider tegen, dat leek me wel wat. Ik heb met veel ple-

zier bij de crisisopvang in Vries gewerkt waar jongeren 

kwamen die door verschillende redenen niet meer thuis 

konden wonen. De locatie ging helaas sluiten. Ik kreeg 

een nieuwe plek binnen de organisatie maar na een tijd 

bleek dat ik toch meer behoefte kreeg aan regelmaat, 

vooral in de combinatie met het moederschap! Ik ben dan 

ook erg blij met mijn nieuwe werkplek Oki! Leuke colle-

ga's, betrokken ouders en lieve en leuke kinderen maken 

dat het goed voelt zelfs al na zo’n korte tijd. Waar ik me 

verder zoal mee bezig houd is natuurlijk Safia (4 jaar) sa-

men zijn we vaak  aan het knutselen, fietsen, zwemmen of 

bakken. Verder hou ik ook van gezellige vriendinnen dates 

en ben ik vrijwilliger van de wereldwinkel. Tot ziens bij kin-

deropvang Oki of wie weet ergens anders  bijvoorbeeld in 

het ook zo  prachtige Zuidlaren. 
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nivon natuurvriendenhuis De Hondsrug 

DE HONDSRUN  

 

Zondag 27 september 2015 vindt de 1e Hondsrun 

plaats bij het Noordlaarderbos vanuit het  Natuur-

vriendenhuis “De Hondsrug” (Nivon). Voor kinderen 

en volwassenen, beginners en  gevorderden is dit bij 

uitstek de kans te genieten van een sportief evene-

ment, waarop de  beleving van sport in een aantrekke-

lijke en inspirerende omgeving voorop staat. Het is 

een  half verhard parcours (schelpenpad en 500 m 

hard zand)  ie vanuit Natuurvriendenhuis “De  Honds-

rug” begint en waar ook de finish is. De Hondsrun 

wordt een vast jaarlijks terugkerend  evenement dat je 

niet wilt missen. Een mooie omgeving en enthousias-

te vrijwilligers die bij  het parcours van 3 km onder-

steunen zorgen voor een plezierig loopevenement.  

 

Waar:  

Aan de duinweg nr 6, 9479 TM te Noordlaren ligt het Na-

tuurvriendenhuis “De Hondsrug”.  

Met openbaar vervoer kan men in Noordlaren met lijn 58 

uitstappen om 10 minuten te  wandelen of parkeren kan 

aan de noordzijde van de Duinweg.  

 

 Inschrijven en tijdstip start:  

Inschrijven kan op de dag zelf, waarbij de inschrijftafel 

binnen is aangegeven. Tussen 10.30  en 11.30 kan men 

zich inschrijven. De start is om 12.00 uur voor de ingang 

van het  parkeerterrein.  

 

Kosten deelname:  

 

De deelname per persoon bedraagt € 5,--  

 

Het parcours:  

Het parcours is een ronde van 3 km, waarbij deelnemers 

voor 6, 9 of 12 km hun rondes 0 kunnen vervolgen. De 

maximumafstand bedraagt 12 km.  

  

Informatie:  

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Marcel 

Wetsteijn, 0627432803 of per  

email op m.wetsteijn@ziggo.nl.  

DAMES OPGELET: LANGE HAREN 

Steeds meer vrouwen op de racefiets 

 

Speciaal voor vrouwen die in de ban zijn van fietsen. 

Als plezier je drijfveer is en je wilt gezellig met elkaar 

op je eigen tempo 80 kilometer fietsen. Fiets dan op 4 

juli mee over de prehistorische A1. De organisatie van 

NTFU klassieker Haren-Haren heeft vanaf dit jaar een 

extra fietstocht, speciaal voor dames, de Lange Haren! 

Je kunt starten vanaf het Raadhuisplein tussen 09:30 

en 10:00 uur om vervolgens over een volledig uitge-

pijlde 80 km route naar de verzorgingspost bij Hune-

bedcentrum Borger te fietsen. Hier kan energie wor-

den bijgetankt om vervolgens over de Hondsrug terug 

naar Haren te fietsen. Maak er met je fietsvriendinnen 

een leuke en sportieve dag van. 
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Inschrijven: Deelneemsters kunnen zich inschrijven mid-

dels de NTFU voorinschrijving of op de dag zelf op het 

Raadhuisplein te Haren. 

 

Voor sportieve vrouwen op de fiets 

 
Fietsvrouwen is een initiatief van de NTFU. De NTFU wil 

fietsen voor vrouwen laagdrempelig maken en promoot 

speciale vrouwentochten met plezier als belangrijkste drijf-

veer. Via de website www.fietsvrouwen.nl kunnen bijvoor-

beeld alle sportieve vrouwen op de fiets een fietsmaatje of 

fietsroute zoeken. 

HAREN-HAREN PROGRAMMA RAADHUISPLEIN 

Naast het fietsen volop activiteiten 

Op zaterdag 4 juli is er tijdens het fietsevenement Haren-

Haren van alles te doen op het Raadhuisplein in Haren. Na 

de start van de Haren-Haren toertochten en de sponsortocht 

voor het UMCG Beatrix Handbike team zijn er tal van activi-

teiten op het Raadhuisplein tot 17:00 uur. Hebt u geen zin 

om te fietsen?  Dan kunt u onder andere genieten van optre-

dens van de wereldberoemde Bicycle Showband Crescen-

do. 

Starttijden toertochten 

Een spectaculair gezicht is het vertrek van de grootste 

groep wielrenners om 08:30 uur. De start is op het Raad-

huisplein en ze slaan linksaf de Rijksstraatweg op richting 

de Kerkstraat.  

08:30 uur; start Haren-Haren 150km toertocht 

09:00 uur; start Haren-Haren 80km toertocht 

09:30 uur; start Lange-Haren 80km toertocht 

10:00 uur; start UMCG Handbike team sponsortocht 

Entertainment Raadhuisplein 

Op het Raadhuisplein presenteren diverse bedrijven en or-

ganisaties zich. Zoals Studio Energy, Eye Wish Opticiens, 

Fietsen & Koffie, Medisch Centrum Zuid en Culinaire Zaken. 

Tussen 13:00 en 17:00 uur worden diverse optreden en de-

monstraties verzorgd. Voor ontspanning na het fietsen en 

winkelen kunnen bezoekers hiervan genieten op het horeca-

terras nabij de muziekkoepel. 

Bicycle Showband Crescendo; na afloop zal het Haren niet 

ontgaan zijn dat er een wereldberoemde showkorps door de 

staten heeft gefietst. 

Robine Koerts; Alain Clark ontdekte haar en daarna stond 

deze een zangeres in de finaleronde van The Voice Kids. 

Dansschool Etudes; optredens van wedstrijdteams “Minor 

but Major” en “Feminine Roots” van 20 meiden tussen de 15 

en 18 jaar. 

Studio Energy; verzorgd spinning demonstraties voor en-

thousiaste bezoekers die een sportieve uitdaging zoeken. 

DJ-Events; verzorgt de muzikale ondersteuning en kan er 

een feestje van maken. 

Kom gezellig naar Haren 

De organisatie van Haren-Haren nodigt u van harte uit om 

het winkelhart van Haren te bezoeken. Ontspannen en ge-

zellig shoppen met  leuke activiteiten voor elke leeftijd. 

E-Bike clinic; maak kennis en oefen op een E-Bike onder 

begeleiding van instructeurs van de Fietsersbond i.s.m. 

Mango E-Mobility. 

Luchtkasteel; vertier voor kinderen in het luchtkasteel bij 

Brasserie Intermezzo. 

Roze limousine; een fotomoment voor jong en oud met de 

luxe bezemwagen voor de Lange-Haren fietsvrouwen. 

Culinaire Zaken; culinaire hoogstandjes om te proeven op 

het horecaplein. 

18 meter grote UFO als blikvanger op het Raadhuisplein. 

Meer informatie / Inschrijven 

Kijk op www.haren-haren.nl voor meer informatie en voor 

inschrijving van één van de toertochten of sponsortocht. 

http://www.haren-haren.nl
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Een vooraankondiging 

DE NIEUWJAARSCOMMISSIE HERREZEN, GELIJK 

DE VOGEL FENIKS 

Door: Jogchem de Jonge 
 

Aan het begin van dit jaar leek even dat een mooie traditie 
was geëindigd. Thomas Vaer en Pieternel gaven in januari 
hun laatste voorstelling. Ook hun lidmaatschap van de 
Nieuwjaarscommissie hield op. 
Maar zie een nieuwe commissie is opgestaan. Zij bestaat voor-
lopig uit vier leden. Dit zijn: 
Tineke Lageveen, Suzanne van der Land, Astrid Crom en Hein 
Gaarenstroom 
 
Doel van de nieuwe commissie is een terugblik op het afgelo-
pen jaar te presenteren, maar wel in een andersoortig jasje. 
Geen oude wijn in nieuwe zakken, want Thomas Vaer en Pie-
ternel naar de kroon steken is onbegonnen werk. 
 
Het concept is nog niet uitgekristalliseerd en ook de commissie 
is in de ogen van de vier nog niet compleet. Graag zouden zij 
zien dat nog één à twee enthousiaste leden toetreden, die met 
hun creatieve inbreng de commissie versterken. 
 
De vooraankondiging heeft dan ook ten doel de Noordlaarders 
alvast voor te bereiden op een nieuwe traditie die met ingang 
van januari 2016 wordt gestart. Wederom een ludiek en avond-
vullend programma, waarvan de precieze inhoud later bekend 
wordt gemaakt. Een aantal vaste elementen blijven, zoals hap-
jes en drankjes en de uitreiking van de Noordlaarder Hapjes 
Schaal. 
 
De commissie stelt de inbreng van de dorpsbewoners zeer op 
prijs en ziet voor het nieuwe concept  een actieve rol iedereen 
in het dorp weggelegd. 
 
Oproep: 
 
Tineke, Suzanne, Astrid en Hein roepen u als inwoner op nu al 
verslag te doen van grappige of bijzondere gebeurtenissen die 
betrekking hebben op het reilen en zeilen van het dorp. 
Ook zien zij diep in hun hart nog wel een rol weggelegd voor 
de vaste tekstschrijvers van de vorige Nieuwjaarscommissie?!  
 
Voor ideeën, suggesties en uw inbreng kunt u terecht bij Tine-
ke Lageveen email: talageveen@yahoo.com 
 
Gedurende het jaar zult u ongetwijfeld via de website noordla-
ren.eu en of de Dorpskrant meer horen. Dus wordt vervolgd. 

INTENTIEVERKLARING 

Door Mike Snijder 

Hierbij verklaren st. Dorpshuis De Hoeksteen, st. Be-

heer Sportvelden en Vereniging Dorpsbelangen/

Projectteam Rieshoek, te gaan samenwerken met de 

intentie om te komen tot: een gezamenlijke visie voor 

de drie gebouwen en hun functie en een solide toe-

komstgerichte exploitatieopzet.  

Uitganspunt is het behouden en versterken van de maat-

schappelijke functie van de drie gebouwen en van het 

voorzieningenniveau voor de bewoners van Noordlaren 

en omgeving.  

Gedacht wordt om aan ieder gebouw een specifieke func-

tie/thema/activiteit toe te kennen, die recht doet aan de 

sterke punten van ieder gebouw en tot een goede afstem-

ming van het gebruik zal leiden. In die zin dat er geen 

concurrentie tussen de gebouwen plaats vindt, maar dat 

ze elkaar aanvullen en versterken. 

Het streven is om de gemeente in oktober 2015 een geza-

menlijk plan voor te kunnen leggen, waaronder een herbe-

zinning op de huidige bestuursvormen. 

 

St. Dorpshuis De Hoeksteen  ……………………………….. 

st. Beheer Sportvelden  …………………………………….. 

Vereniging Dorpsbelangen…………………………………… 

Projectteam Rieshoek………………………………………… 

 

Noordlaren, 25 juni 2015 

mailto:talageveen@yahoo.com


Noordlaren   

D O R P S K R A N T  

Juli 2015 

21 

K
I
D

S
 

CLUB KIDS C
L

U
B

 

KIDSCLUB PROGRAMMA 

De Kidsclub gaat door!  

We hebben genoeg organisatoren om de volgende 

Kidsclub-middagen op touw te zetten: 

 

Woensdag 9 september - Unihockey  

Woensdag 18 november - Muziek 

Woensdag 13 januari - Kampvuur 

Woensdag 9 maart - Drama 

Woensdag 11 mei - Zeilen 

 

Let op: dit is een voorlopig programma. Houd voor 

de definitieve data en tijden de website noordla-

ren.eu in de gaten of meld je aan voor de mailinglist 

via kidsclubnoordlaren@gmail.com. 

5/7 10.00 uur Trefpunt Ds. J. van de Meent 

12/7 10.00 uur Bartholomeus Pastor L. Jansen 

19/7 10.00 uur Trefpunt Da. R. Fortuin 

26/7 10.00 uur Bartholomeus Ds. Van Gemert 

2/8 10.00 uur Trefpunt Da. A. van Beijeren 

9/810.00 uur  Bartholomeus Ds. R. Fortuin 

16/8 10.00 uur Trefpunt Ds. Hekman 

23/8 10.00 uur Trefpunt Pastor L. Jansen 

30/8. 10.00 uur Trefpunt Da. R. Fortuin 

KERKENROOSTER 

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 container bij het SBS ge-

bouw. 

De container zal er staan op de volgende data: 

3 en 4 juli 

7 en 8 augustus  

5 en 6 september 

3 en 4 oktober 

7 en 8 november 

5 en 6 december 
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Een vertelsel door Tia Ebbinge 

1857 

Ik zit in de salon als de butler binnen treedt. Hij rijkt mij 

een schaal aan met daarop één enveloppe. Ik staar er naar 

en pak hem aan. Ik zie dat mijn naam’ Isabel Anna Maria 

Gordez  wonende te Sitges ‘ in sierlijke letters op de enve-

loppe prijkt te samen met een Koninklijk  stempel van het 

Palacio Real te Madrid.’ 

Ik herinner mij het Paleis maar al te goed hoe vaak ben ik er 

destijds toen ik in Madrid woonde en werkte als arts assistente 

er niet langs gelopen. 

Elke keer als ik het ‘Isabel’ plein op liep en voor de opera langs 

rechts af sloeg en het fascinerende Paleis voor mijn ogen op-

doemde maakte mijn hart een kleine sprong.  

Het imposante gebouw dat zo statig staat met in het midden 

15 ramen op een rij dan droomde ik altijd weg en dacht hoe 

zou het leven achter deze ramen zijn.  

Wij gewone burgers konden daar alleen maar over dromen. Ik 

weet het net als mijn moeder heb ik één voorliefde voor oude 

paleizen en landhuizen. 

En nu zit ik in de salon met een brief van het Koninklijk Paleis 

mijn hand beeft een beetje als ik het zegel verbreek. 

En de brief langzaam open en begin te lezen. 

Ik val bijna van mijn canapé af en kan mijn ogen niet gelo-

ven….één invitatie van de Koning Karel de derde die vraagt 

aan mij om op 30 mei 1857 een piano concert met stukken van 

Chopin te gaan spelen op het Paleis ter ere van het huwelijk 

van Ferdinand zijn kleinzoon en aanstaande vrouw Maria 

Luisa. 

Dan spring ik van mijn bank omhoog en kan mijn geluk niet op 

maar hoe is de Koning op het idee gekomen mij hiervoor uit te 

nodigen.  

Ik lees verder en begrijp dat één broer van Ferdinand mij heeft 

horen spelen op het conservatorium enige jaren geleden 

waar ik af en toe nog wel eens kom om wat gast lessen te 

geven aan jonge pianisten. 

Wat een eer om op 52 jarige leeftijd op het Paleis stukken 

van wijlen mijn goede  vriend Chopin die mij de liefde voor 

het pianospel heeft bijgebracht  ten gehore te mogen bren-

gen.   

Helaas te vroeg overleden, vaak denk ik nog aan hem als 

ik speel: ‘dromerige nocturnes’, muziekstukken speciaal 

voor in de nachtelijke uren geschreven door hem.  

Zijn muziek is pure liefde en dat moet je voelen, om het 

goed te kunnen spelen. Hij heeft mij het uitgelegd en laten 

voelen doormiddel van zijn handen die mij begeleiden tij-

den het piano spel. 

Gelukkig heeft hij mijn zijn bladmuziek nagelaten en zie ik 

nog vaak zijn handschrift en noten die hij op de muziekbla-

den heeft aangebracht. 

Hij zei eens tegen mij: “Isabel, ‘ik heb het vak niet gezocht 

het vak heeft mij gevonden’ ik wil zo graag mensen met 

piano muziek in aanraking laten komen.” 

‘Het beste spel komt in mij naar boven als ik het breng tij-

dens kleine kamer concerten.’ 

‘Dat zou jij ook eens moeten gaan doen Isabel had hij ge-

zegd.’ 

Dan bedenk ik mij dat er nog wel wat geregeld mag wor-

den, ‘ één jurk, mijn kapsel dient perfect te zijn en ik moet 

nog aardig wat oefenen.’ 

‘En wie gaat mij vergezellen ik schiet in de lach drie maal 

raden wie er mee wil: mijn moeder Antoinette of mijn doch-

ter Theresia.’ 

Wat zal Joél wijlen mijn man trots op mij zijn geweest, 

“Isabel dit is je kans om te laten zien dat jij een begaafd 

pianiste bent.” 

En mijn vader die ook goed piano kan spelen had vast ook 

wel een uitnodiging willen ontvangen. 

“Waar zijn mijn ouders eigenlijk zeg ik tegen de butler die 

net binnenkomt.” 

“Dag mevrouw Isabel wat kijkt u blij, uw ouders zijn met 

het rijtuig op pad en komen rond diner tijd terug.” 

“Kan ik iets voor u betekenen mevrouw?” 

“Ja, antwoord ik, graag de beste champagne die we in huis 

hebben bij het diner vanavond.” 

“Zoals u wenst mevrouw, hij maakt een lichte buiging en 

verlaat de salon.” 

 

Ik loop door de gang op weg naar de bibliotheek binnen 

staat een vleugel ik neem plaats en begin te spelen.  

Ik droom weg en zie mij zelf al zitten in het Paleis. Dan 

bedenk ik mij dat ik samen met mijn piano lerares de beste 

stukken van Chopin voor mij wil uit te zoeken om te spe-

len. 

Ik besluit haar in een brief te vragen dit met mij  te doen. 

Ik trek aan het belkoord en het dienstmeisje Elena ver-

schijnt. 

“Dag mevrouw Isabel u wenst?” 

“Wilt u er voor zorgdragen dat deze brief bezorgd wordt  bij 
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mijn pianolerares mevrouw La Granja er is haast bij.” 

“Ik zal er voor zorg dragen mevrouw.” 

“Dank je wel Elena.” 

 

De deur beneden in de hal gaat open en ik hoor mijn moeder 

lachen tegen mijn vader als ze zegt: 

‘Pierre, hoor je dat ook Isabel speelt weer eens piano.’ 

“Ja ik hoor het Antoinette dat heeft ze al een tijd niet gedaan 

hier.” 

‘Wat een aangename thuiskomst Isabel om je weer eens een 

stuk van Frédéric te horen spelen roept mijn vader vanuit de 

deuropening mij toe.’ 

“Ja vader, dat is het zeker en ik speel dit met een speciale 

reden jullie geloven nooit van wie ik een brief heb ontvangen.” 

Bijna fluisterend zeg ik: “Van het Koninklijk Paleis van de Ko-

ning Karel de Derde met een invitatie om piano te komen spe-

len op het huwelijksfeest van zijn kleinzoon.” 

‘Moeder slaat haar hand voor haar mond, maar kind dat is 

onvoorstelbaar wat een eer.  

“Mag er ook iemand mee om je te vergezellen?” 

“Als ik het niet dacht moeder u wilt graag mee?” 

“Wat als Theresia ook mee wil moeder?” 

“Theresia, welnee schudt moeder haar hoofd die houdt toch 

niet zo van deze zaken.” 

“Dames dames, zegt vader mag ik ook nog even wat inbren-

gen, allereerst het is je gegund mijn kind en we gaan gewoon 

met zijn allen naar Madrid toe je hebt je huis daar nog steeds.” 

“Goed idee vader zegt Isabel.” 

“Dan kan je met je moeder naar het Paleis toe.’ 

“En wat gaat u dan doen vader?” 

“Mij vermaken in Madrid vrienden bezoeken flaneren door het 

Retira park en iets speciaals voorbereiden. ‘ 

‘Maar nu dames is het tijd om ons te verkleden het diner wordt 

zo geserveerd.’ 

Zolang ik mij herinner geldt de regel in ons huis: ‘ altijd netjes 

gekleed aan tafel.’ 

Niemand die het in zijn hoofd haalt om niet correct te verschij-

nen.  

 

En wij kind hebben ook nog groot nieuws te vertellen aan jul-

lie.  

Als mijn vader met nieuws komt is het ook nieuws, het kon 

nog wel eens een enerverende avond worden...wordt vervolgd 

NATASJA NIENHUIS: ‘HET PURE KIND’ 

Door: Hein Bekenkamp 

Natasja Nienhuis is geboren en getogen in Haren. 

Sinds een aantal jaren woont Natasja weer met haar 

man en kinderen in Haren. Natasja heeft opleidingen 

gevolgd aan de kunstacademie en de pabo.  

Natasja probeert naast haar beroep: het lesgeven aan 

(jonge) kinderen, zoveel mogelijk tijd over te houden voor 

haar grote hobby: de fotografie.  

In 2013 heeft Natasja aan de Wonen&Co Fotowedstrijd 

meegedaan. Het winnen van de eerste prijs betekende 

een nieuwe start voor een grote passie: de fotografie. 

Inmiddels heeft Natasja een mooi portfolio opgebouwd. 

Met allerlei soorten van vastgelegde momenten... 

Het liefst fotografeert Natasja kinderen. De onbevangen-

heid van het kind wil Natasja graag zo werkelijkheidsge-

trouw weergeven; ‘het pure kind’. 

Daarbij vormt zich in de ogen van Natasja de zoektocht 

naar de innerlijke stilte van het kind. Vanuit dat perspec-

tief is de voorliefde voor zwart/wit-foto’s ontstaan. Op 

deze wijze van vastleggen zijn er geen kleurige details 

die afleiden. 

Een verrassende invalshoek kent een ander deel van het 

werk van Natasja. 

Surrealistische foto’s van (weer)spiegelingen vormen de 

hoofdmoot. Kijkers worden veelal op het verkeerde been 

gezet. In sommige gevallen dient de foto meerdere keren 

bekeken te worden om te zien wat er precies in beeld 

gebracht is ... 
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OPEN DAG ’T CLOCKHHUYS 

 

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 29 augustus 11:00
-17:00 uur Open dag 't Clockhuys-CKC. De Open dag is 
onderdeel van de Kunst & Cultuurmarkt. 
 
De docenten en andere medewerkers zijn aanwezig om 
informatie te geven, een proefles met u of uw zoon/
dochter te doen en voor u op te treden. Er is veel leven, 
gezelligheid en er zijn leuke activiteiten voor kinderen. 
Muziek, theater, beeldende kunst en dans.  
 
Nieuw in het aanbod 
Ons cursus- en workshopaanbod muziek, theater, dans en 
beeldende kunst kunt u in de brochure zien... teveel om nu 
allemaal op te noemen. Maar op elk gebied zijn er ook 
nieuwkomers! Wij noemen: 
 
-Cajón: 5x, zaterdag 10:00-10:45 uur 
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar 
 
-Gitaarensemble: 30x, vrijdag 16:00-17:00 uur 
Voor kinderen 
 
-Stempels maken (en houden): 1x, vrijdag 10:00-15:00 uur 
Voor volwassenen, lunch inbegrepen 
 
-Theatervooropleiding: 30x, donderdag 18:00-19:15 uur 
Voor jongeren van 14 tot 17 jaar 

WERKGROEP VITALITEIT 

Door Peter Prak 

De werkgroep Vitaliteit is een thema-groep van het Project-

team de Rieshoek.  Hierin hebben Frances Stortelder, Fred  

Kremer, Karin Kalverboer, Welmoed Rijpkema, Janet Fonk 

en Peter Prak zitting. Een van de belangrijkste doelen van 

deze werkgroep is om ontmoeting te stimuleren. Hoe kun-

nen we zorgen dat de leefbaarheid van het dorp zo lang 

mogelijk en zo goed mogelijk blijft? Binnenkort gaan we 

hierover ook met de specialisten van de gemeente om tafel. 

Hoe wordt de zorg in het dorp georganiseerd? 

Om deze ontmoetingen te stimuleren is indertijd een begin 

gemaakt met allerlei Buurt-cafees.  Op het moment dat dit 

nummer verschijnt is al een 2e Rieshoek-Cafe geweest.  

Per keer wordt een straat gevraagd om dit voor te bereiden.  

We hopen dat we dit met elkaar tot een regelmatig terugke-

rend succes kunnen maken. 

Maar we proberen meer dingen te organiseren. Zo willen 

we graag zogenaamde Thema-Cafés organiseren. We heb-

ben er al een aantal. Graag krijgen we nog meer ideeën 

van u. Graag horen we van u welke u het meest interessant 

vind om te komen luisteren of vertellen.  We kijken nu ook 

of we niet een aantal ideeën-bussen of formulieren in het 

dorp kunnen neerzetten. Wat wilt u?  Wat zoekt u op gebied 

van spullen en hulp? Wat biedt u aan op gebied van spullen 

en hulp? Uiteraard kijken we ook wat op gebied van internet 

mogelijk is. 

Mogelijke Thema-Cafés; 

een Tablet-Café. Hier kunnen jongere Noordlaarders aan 

oudere dorpsgenoten uitleggen hoe een tablet werkt. Want 

als je een klein beetje weet om te gaan met deze appara-

ten, kun je weer veel meer dingen regelen en vinden. We 

zoeken aan een kant mensen/ jongeren die hier handig 

mee zijn/ dit goed kunnen uitleggen/ een tablet hebben. En 

we zoeken aan de andere kant mensen die wel eens zo’n 

gezellig cursusje willen volgen.  Dus wie wil leren en wie wil 

helpen ? Opgave en meer info bij Janet Fonk, 

(janetfonk@hotmail.nl) meer nieuws volgt later. 

een Geschiedenis-Café, we hebben een dorp waar de ge-

bouwen maar zeker ook het landschap bol staat van de his-

torie. Zuidlaren en Haren zijn van ver nadat we in Noordla-

ren al in keurige beestevellen rondliepen. En in ons dorp 

wonen diverse mensen die of professioneel (bijv een pro-

fessor archeologie) of hobbymatig (ansichtkaarten) hier 

mee bezig zijn. Leuk om eens een avond aan te wijden. Zo 

is ook geopperd om gezamenlijk een soort historische/

touristische kaart van Noordlaren en omgeving te maken. 

Mensen die dit leuk vinden of wat willen inbrengen/

vertellen/meedoen. U bent welkom! Meer info/opgeven bij 

Peter: p.prak@home.nl 

Een Natuur-Café, we liggen tenmidden van de natuur vol 

met bijzondere vogels, planten en natuur-ontwikkelingen. 

Mensen die dit leuk vinden of wat willen inbrengen/

vertellen/meedoen: U bent welkom! 

Een Agrarisch-Café , welke veeteelt en landbouw is er nu 

nog? Waarom deze wel? Hoe gaat dat? Vraag het de Boer! 

Etc. 

mailto:janetfonk@hotmail.nl
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B&W OP BEZOEK IN DE RIESHOEK.  

Door Mike Snijder en Peter Prak 

Op uitnodiging van het Projectteam Rieshoek kwam het vol-

tallige college van B&W op werkbezoek in de Rieshoek. Dit 

was op woensdag 13 mei, toen er ge-unihockeyed werd op 

de handbalveld achter de school. Enerzijds was het kennis-

making tussen de projectgroep en het College, anderzijds 

hebben wij een presentatiegegeven van de stand van za-

ken. Dat sommigen elkaar al wat langer kenden werd duide-

lijk toen een van de leden van het Projectteam een van de 

meegekomen ambtenaren verblijdde met een vers uit de 

tupperware-bak getoverde huisgebakken anti-glutenallergie-

kruidencake. 

De bijeenkomst begon met enige hilariteit. We hadden na-

melijk in de presentatie het hoofd van de kersverse burge-

meester Pieter van Veen op het hoofd van de vorige vrou-

welijke burgemeester geplakt met de computer. Het werd 

gelijk duidelijk dat deze burgemeester over een flinke dosis 

humor beschikt.  Maar er werd goed kennisgenomen van de 

insteek om het dorp leefbaar te houden. Het college kon 

zich een goed beeld vormen van wat de mogelijkheden van 

het gebouw zijn en wat er tot nu toe aan ideeën gerealiseerd 

zijn. De burgemeester stelde bijvoorbeeld de vraag of de 

verschillende verenigingen en belangen in het dorp wellicht 

niet in 1 organisatie  zouden kunnen opereren.  

Het gebouw zelf werd nog bekeken, ook de zolder is be-

zocht. Het College van B&W was onder de indruk van de 

grote hoeveelheid ruimte daar boven. Meerdere wethouders 

gaven aan hun best te willen doen opdat positief-creatief  

wordt gefaciliteerd vanuit de gemeentelijke regelgeving en 

handhaving. 

Na een korte wandeling door het dorp werd ook de Hoek-

steen bezocht waar net een meeting was begonnen met de 

mensen met het meeste dorpservaring. Nog dit jaar zal er 

een plan moeten liggen waar het college en de raad zich 

over uitspreken. Het college was onder de indruk van wat er 

in korte tijd bereikt is en is benieuwd naar de komende plan-

nen. 

 

Hier officiële foto van College met (vlnr) Michiel Verbeek , 

Madelon de Wilde (gemeente secretaris) Pieter van Veen, 

Mariska Sloot, Paula Lambeck  

AN EN TJABBES 

Geachte Hr/Mw, 

Bijgesloten vindt u een kopie van een prentbriefkaart verzon-

den in 1912 vanuit Canada naar Noordlaren. 

Ik heb getracht uit te zoeken wie An en haar broer Tjabbes 

zijn, maar zonder positief resultaat.  

Vandaar mijn vraag of een van uw lezers van de dorpskrant 

mij misschien kan helpen met het achterhalen van de achter-

naam van An en haar broer, de zender van de kaart. 

Met vriendelijke groet 

 

Jan Krijff 

Höckerstraat 18 

2104AW Heemstede 

JanKrijff@hotmail.com 

Noot van de redactie: als iemand dit weet, graag vermelden 

in de volgende dorpskrant ! 
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GESLAAGDE ZOMERBORREL IN DE RIESHOEK 

Door  Marleen van Dijk 

Tijdens de Koningsborrel wierp de Middenstraat zich 
op om de eerstvolgende dorpsborrel te organiseren. 
Een aantal enthousiastelingen zorgden voor een ge-
slaagde editie van deze nieuwe traditie van dorpsbor-

rels.  

Het organiseren en voorbereiden werd door een aantal 
enthousiastelingen opgepakt. Van consumptiebonnen tot 
aan het aankondigingsbord aan de weg, alles moest nog 
worden gemaakt en voorbereid. De hapjes werden ge-
maakt door de Middenstraat en een aantal andere Noord-
laarders. 

Om 17.00 ging het dan eindelijk los. Het weer zat mee en 
de Jeu de Boules baan, die tijdens de klusmiddag werd 
aangelegd, werd geopend. Aansluitend kon men genieten 
van de heerlijke baksels zoals zoete uientaart, gevulde 
tomaten en mini quiches. De bar was open en daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. En met de muziek van DJ 
Yarno zat de sfeer er goed in. De 'huiskamer' was open 
en bood een goede plek om een hapje en drankje te nutti-
gen. Maar ook buiten was het nog lange tijd goed vertoe-
ven.  

Tussendoor kon men plankjes kopen voor het Rad van 
Fortuin, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen 
gingen er mooie prijzen uit. Uiteindelijk was het naast de 
gezelligheid en het elkaar ontmoeten ook te doen om een 
flinke duit in te zamelen voor de pot van de Rieshoek. En 
dat is gelukt! De opbrengst bedroeg maar liefst €1100,- Al 
met al kunnen we met z'n allen terugkijken op een zeer 
geslaagde borrel. Op naar de volgende editie, georgani-
seerd door de Lageweg??  
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EENVOUDIGE SPELREGELS JEU DE 

BOULES  

Het spel wordt altijd gespeeld door twee 

teams. Een team bestaat uit één, twee of drie 

personen. Een team van één persoon, één te-

gen één (tête à tête), elke speler heeft dan drie 

boules. Een team van twee personen, twee te-

gen twee (doublet), elke speler heeft dan drie 

boules. Een team van drie personen, drie tegen 

drie (triplet), elke speler heeft dan twee boules.  

Door loting wordt bepaald welk team begint. Eén van de spelers van dit team kiest de 

plaats waar gespeeld zal worden. Op de grond wordt een cirkel getekend met een dia-

meter tussen de 35 en 50 centimeter minstens één (1) meter van obstakels verwijderd. 

Tijdens de eerste werpronde spelen alle spelers vanuit die cirkel, waarbij beide voeten 

binnen de cirkel op de grond moeten blijven.  

De eerste speler gooit nu de but. Het moet blijven liggen op tenminste zes (6) en ten 

hoogste tien (10) meter van de cirkel. De but minstens één (1) meter van obstakels ver-

wijderd liggen bij het uitwerpen. Obstakels zijn uitlijnen, bomen, muren, etc.  

Ligt de but op de goede plaats, dan gooit de eerste speler of een teamgenoot de eerste 

boule zo dicht mogelijk bij de but. Er wordt altijd 

onderhands gegooid.  

Dan is de tegenpartij aan de beurt om een boule 

dichter bij de but te krijgen.  Het team waarvan de 

boule het dichtst bij de but ligt heeft de leiding 

( liggen).  

Het team dat de leiding niet heeft (niet ligt), pro-

beert steeds een boule dichter bij de but te krij-

gen. Daarbij mag ook de but worden weggespeeld 

om de eigen positie te verbeteren. Heeft een team 

geen boules meer, dan mag het andere team met 

de resterende boules proberen nog meer punten te 

scoren.  

 Als alle boules gespeeld zijn, krijgt de winnende 

equipe net zoveel punten als het aantal boules dat 

beter ligt t.o.v. van de but dan de beste boule van 

de tegenpartij.  Het team die een speelronde wint, 

werpt de but weer uit. Het team die het eerst 13 

punten heeft is winnaar.  


