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Arno van der Heijden 

LENTE 

Door Peter van Ek 

Zo maar een dag in Noordlaren, in het weekend. Daarover zo 
meer.  

De afgelopen week vakantie gehad, heerlijk. Ook nog weg ge-
weest. Even helemaal eruit. Ver weg. Helemaal naar de Velu-
we. Een ander land, on-Nederlands. Hoezo is Nederland vol? 
Als je daar rond fietst, lijkt het alsof alle Nederlanders verdwe-
nen zijn, alsof Bol.com niet meer bestaat en Wi-Fi  weer twent-
se aanduiding is voor een mooie meid. Op de Veluwe kan je 
nog gelukkig zijn met een witte fiets. Geen hippe fiets; geen 
naafdynamo, Led verlichting of elektrisch. Ook geen schijf of 
hydraulische remmen, en vergeet Shimano, of de letters ’I-’ of’ 
E-‘. De enige luxe op deze fietsen zijn harde banden. Je moet 
zelf trappen om vooruit te komen en om te remmen ouderwets 
terugtrappen. En er wordt om gevochten. Busladingen Chine-
zen en andere medewereldbewoners vechten er met de Hollan-
ders om de laatste fietsen. 

 

ACTIVEITENKALENDER! 

LEEFBAARHEID NOORDLAREN 

SINTERKLAAS 

KERST! 

LEZINGEN GEOPARK 

EN MEER... 

 

  Eline     Roos     Joost 

Lees verder op pagina 4 



COLOFON 

 Dorpskrant Noordlaren, jaargang 36,  

Nummer 225 November 2015 Uitgave van Vereni-

ging Dorpsbelangen Noordlaren.  

Verschijnt 6 a 7 maal per jaar in een oplage van  

325 exemplaren. 
 

Contributie Dorpsbelangen 

€ 10, - girorekening 7616010 
 

 

Uiterste datum voor inlevering van kopij voor 
het volgende nummer:  

 18 JANUARI 

 

Het eerstvolgende nummer verschijnt 

In week 4 
 

Marc Bansema 
Tel. 4090592 

Ulrike Dauter 

Tel. 3644547 

Peter Prak 

Jogchem de Jonge 

Ida Kroeze 
 

Vanaf nu graag alle kopij E-mailen naar: 

dorpskrant@noordlaren.eu 

Lay-out 

Ulrike Dauter en Marijn Jonker 

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 

Van de redactie 

LEEFBAARHEID NOORDLAREN 

De leefbaarheid in en van Noordlaren is ook in dit nummer 

weer een centraal thema. 

We zoemen in op activiteiten in de Rieshoek in de vorm van 

een drietal interviews met de 'bewoners'. Vrouwen van Nu no-

digen uit in de Hoeksteen.  

Sinterklaas komt naar Noordlaren, op verzoek. 

Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij drie lopende 

exposities: Jonge Hongaarse kunstenaars in de Hoeksteen 

(tot 28 november), 7 beeldende kunstenaars en een fotograaf 

in de Rieshoek (tot 17 januari 2016) en een Winterexpositie in 

Galerie Appelbergen. 

Wij gaan vrolijk van start als versgebakken redacteurs  en zul-

len geen poging wagen om onze voorganger Peter van Ek te 

evenaren. U zult moeten wennen aan een nieuwe stijl. 

Maar... wij staan open voor uw opmerkingen en ideeën om de 

dorpskrant een interessante en onderhoudende krant voor u 

te maken. Laat eens wat horen. Wij zijn bereikbaar via de 

mail dorpskrant@noordlaren.eu 

 

De nieuwe redactie leden, 

 

Marijn Jonker 

Ulrike Dauter 

mailto:janetfonk@hotmail.nl
mailto:rinne.boelkens@ziggo.nl)te
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CONTRIBUTIE 2015  

Door: Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren  

Langs deze weg willen wij u verzoeken de 
contributie over 2015 binnen vier weken te 
betalen.  

De contributie bedraagt € 10,00  

Betalen kan op twee manieren: Per accept-

girokaart (zit in deze dorpskrant)  

Wilt u zelf uw naam en adres op de acceptgiro 
invullen.  

Elektronische betaling op rekeningnummer 
NL25 INGB 0007 6160 10 t.n.v. Vereniging 
Dorpsbelangen Noordlaren. 

Wilt u dan uw naam, adres en „contributie 
2015‟ vermelden.  

De adverteerders worden apart per brief be-
naderd.  

Hebt u de contributie van 2015 reeds betaald, 
dan staat dat genoteerd op de ledenlijst. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groet,  

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

Rinne Boelkens penningmeester, lageweg 65 

Rinne.boelkens@ziggo.nl 

VAN OUDE BOEKEN EN MENSEN DIE VOOR-
BIJ GAAN 
Door  Leo J. Harryvan 

 
Deze zomer stond hij er voor het eerst: de mo-
biele boekenkast van Scrooge & Co. Aan het ha-
ventje, lekker centraal en goed in het zicht. Wat 
is dat nou? Welke gek geeft zomaar boeken gra-
tis weg? 
 
Dat zijn de vragen die  mensen me stellen als ze 
erachter komen dat ik de persoon achter Scroo-
ge & Co ben. Hoe is het zover gekomen? 
 
Het begon jaren geleden, toen we in het dorp het 
oud papier nog bij de huizen ophaalden. Regel-
maat haalde ik een doos met goede boeken tus-
sen het papier vandaan. Die bracht ik dan naar 
de rommelmarkt in Haren, waar ze verkocht wer-
den voor het goede doel. 
 
Maar het zette me aan het denken. Hoe kun je 
nu voorkómen dat mensen boeken weggooien. 
Zelf had ik nog dozen boeken over waarvan ik 
niet wist, wat ermee te doen. Toen kwam in 2006 
de mogelijkheid, mee te doen met de kerstmarkt 
bij de kerk. Vandaar is het maar een kleine stap 
naar “A christmas carol” van Charles Dickens. En 
zo is ‘Scrooge & Co” geboren; als de ultieme 
symbiose tussen zuinigheid en de kerstgedach-
te.  
 
Scrooge & Co heeft ondertussen vier vaste uitgif-
tepunten/boekenkasten: 
  

In Huize Maarwold in Haren (vier kasten), 
In de Rieshoek in Noordlaren, 
In sportschool Renshu Fights in Groningen, 
In het Brinkhotel in Zuidlaren 

 
Ook sta ik soms op uitnodiging op markten of 
evenementen, zoals op de eerste Heerlijk Haren 
markt, op de markt bij de Mikkelhorst of op de 
Duurzaamheidsmarkt bij DUO in Groningen. 
 
Als de mensen niet naar de boeken toekomen, 
dan moet ik de boeken maar naar de mensen 
brengen. En zo is het idee voor de mobiele boe-
kenkast ontstaan. Omdat Scrooge & Co zonder 
tussenkomst van geld werkt, er ook geen budget 
is om te investeren in materiaal. Maar een vlie-
gende raaf vangt altijd wat.  

Lees verder op pagina 21 
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SCHILDER 

JORDAN VAN DIJKEN 

 

  

 

Steegakkers 6       Tel 050 4090045  

9479 PW Noordlaren     mobiel  06-50648081  

Vervolg van pagina 1– Lente 

Over die dag: Na een ochtendje lummelen erop 
uit. Het is herfst maar er was geen reden te be-
denken om binnen te blijven. De temperatuur was 
hoog voor de tijd van het jaar, en tussen de wol-
kenvelden door scheen de zon. Fotocamera mee, 
we zouden de ongrijpbare herfst gaan vangen. 
We verheugden ons al op de hoogtepunten; de 
welig opschietende paddenstoelen, met als vlag-
genschip natuurlijk de vliegenzwam. Het oranje 
rood gekleurde bladerdak dat fel afsteekt tegen 
de indigo gekleurde lucht. De gouden sneeuw van 
iep, berk en eik. We stappen op onze fietsen, we 
starten de elektrische motoren, knijpen in onze 
hydraulische remmen, zetten onze led verlichting 
op verblindend middels een druk op de fietscom-
puter. We zijn op pad. Maar daarover later meer. 

Iedereen op de Veluwe is met hetzelfde bezig, 
althans bepaalde groepen. Vooral in de mannen 
komt het aloude jachtinstinct naar boven. Natuur-
lijk is natuur mooi, maar er moet worden gepres-
teerd. Een dag geen wild gespot is een dag niet 
geleefd en dus niet beleefd. Dus daar gaat de 
meute, met verrekijkers in de aanslag op de peda-
len. Elke boom wordt nauwkeurig bekeken, elke 
bosrand met argwaan bespied. Paniek breekt uit 
als er een groepje stil staat langs het pad: ’Wat 
zien ze? WAT ZIEN ZE? ‘. Meestal alleen boter-
hammen, krentenbollen of een Dopper© uit een 
van de fietstassen van moeder.  

Sporen zijn er overal, overal heeft gras gegroeid. 
Nu is het allemaal omgewoeld door everzwijnen. 
Als je hun werk beschouwd, moet er nauwelijks 
nog plek zijn voor toeristen, maar waar zijn ze? Er 
zijn veel rust gebieden op de Hoge Veluwe, klaar-
blijkelijk is het bestaan van het wild een stressvol-

Sporen zijn er overal, overal heeft gras gegroeid. Nu 
is het allemaal omgewoeld door everzwijnen. Als je 
hun werk beschouwd, moet er nauwelijks nog plek 
zijn voor toeristen, maar waar zijn ze? Er zijn veel 
rust gebieden op de Hoge Veluwe, klaarblijkelijk is 
het bestaan van het wild een stressvolle bezigheid. 
Hoe paradoxaal is het dat wij, op zoek naar onze 
rust, in ons rustgebied, de dieren stressen.  

Dapper zetten we door, ondertussen nog geen ko-
nijn gezien. Wel prachtige landschappen die pro-
bleemloos als decor zouden kunnen dienen voor 
een natuurfilm van de BBC. Wuivend hoog gras, af-
gewisseld met zandduinen geven je het gevoel dat 
je op een steppe in Afrika bent. Al fietsend komen 
we langs het standbeeld van Generaal Christiaan de 
Wet door Joseph Mendes da Costa.  Een Zuid Afri-
kaan die gevochten heeft in de boerenoorlog.  Hij 
heeft het beeld laten plaatsten omdat dit gebied hem 
zo deed denken aan zijn thuisland. We zijn echt ver 
weg. 

En dan is het zover. Wild. Wild aan de horizon, een 
grote groep Moeflons. Zeer goed te zien minstens 2 
km van ons af. Ja kom op, zien is zien. Met de verre-
kijker kan je zelfs horens onderscheiden. Eindelijk 
rust, we hebben wild gezien, nu kunnen we daad-
werkelijk, zonder enige druk, van de uitgestrekte 
loofbossen, de heidevelden en verwrongen jenever-
bessen genieten. Kortom: tijd om pannenkoeken te 
gaan eten. 

Maar dan begint het te steken, wild smaakt naar 
meer. Waar zijn die zwijnen, edelherten toch geble-
ven? Een moeflon is eigenlijk maar gewoon een 
geit, ja toch? We vinden het eigenlijk geen echt 
‘wild’. Tussen de stroop en de poedersuiker door 
besluiten we om ‘s avonds terug te keren, op het 
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Bender 

ELINE 

moment dat het wild ons het minst verwacht. 

Het schemert als we opnieuw met onze Renault Land-
cruiser door de poort rijden. Flint eet op de achter-
bank een magnetron maaltijd en vindt het een fantas-
tisch avontuur. Langzaam naderen we onze climax, 
en dan zien we ze. Het is een groep van zo’n drie 
mannetjes en ongeveer twee vrouwtjes. De man-
netjes zijn duidelijk wat nerveus, de vrouwen wat 
meer bedeesd. De wat bronstige mannetjes staan te 
kijken met hun verrekijkers naar de bosrand. En daar 
in het schemer duister staan ze, uitgerust voor de lan-
ge donkere nacht. Een groep van 4 bokken met fan-
tastische geweien geflankeerd door een aantal prach-
tige ranke hindes. In da pocket. Een eind verderop 
gaan we uit de auto, Flint is onze nachtgids, nergens 
bang voor. ‘Hier langes, sporen van Zwijnen. ‘ Kijk 
een paddenstoel, bewapend met een minilampje ban-
jeren we door het grote bos, struikelend over wilde 
takken, hakend achter kreupelhout en hulst. Almaar 
achter Flint aan die steeds dieper het grote donkere 
woud in trekt. Even flitsen mij de verhalen van Grimm 
door het hoofd, en ik stop snel wat kiezeltjes in mijn 
zak. Op dat moment hebben we niet door dat ons gro-
te hoogte punt zich spoedig zou aandienen. 

Een groot vet oog schijnt boven ons door de bomen, 
hun grijpende tengels steken zwart als houtskool af 
tegen de lucht en dan is daar ineens die schaduw. De 
grootste in zijn soort in Nederland. Hij komt recht op 
ons af in volle vaart. Hij lijkt ons nog niet te hebben 
waargenomen en gaat op een dikke berk af. Een 
bloed rode vlek siert zijn grove hoekige kop. Met een 
formidabele lengte van wel 55 cm en een gewicht van 
minstens 300 gram zie we deze donkere gestalte nu 
afsteken tegen het bruidskleed van de berk. Nu stil 
zijn en kijken, niet bewegen. De lessen van Freek in 
het Wild worden geautomatiseerd in de praktijk ge-
bracht. Hij laat zich zien in zijn mooiste rouwkleed ver-
fraaid door de robijnkleurige vlek op zijn kop; de zwar-
te specht. Zeldzaam. Zeldzaam mooi. Mijn lievelings-
specht fluistert Flint in het duister.  

Nog in extase en vol van ons avontuur struinen we 
terug naar onze auto. En dan zien we onze derde gro-
te ontdekking: de heikikker. David Attenborough mag 
trots op ons zijn. Tevreden zoeken we ons Bed op. 

Terug in Noordlaren, we rijden de Noorderstraat uit. 
En steken over, naar het Erve Hoenderken. Natuurlijk 
moeten we nog even een blik werpen in de stallen. 
Onze stalen rossen zetten we buiten neer en snuiven 
de heerlijke boerenlucht op. De dames staan er weer 
mooi bij, vriendelijk en gemoedelijk te kauwen op de 
ingekuilde maïs. Dan valt het oog op Mevrouw 12, het 
ziet er naar uit dat ze aan het bevallen is. En inder-
daad zijn we getuige van de prachtige bevalling van 

nieuw veterinair leven. Met een Flinke druk en 
een zwaai met haar koeienderrière komt er een 
kalfje aanzeilen. Ons hart slaat over en gedrieën 
zijn we uitermate vertederd. De tantes komen 
allemaal even langs om polshoogte te nemen en 
ook de overbuurvrouwen laten even van zich ho-
ren.  Wat mij betreft blijft het de rest van het le-
ven Lente. 

WINTEREXPOSITIE Gallerie Appelbergen 

Door Ida van der Woude 

Galerie Appelbergen in Onnen organiseert 
weer een Winterexpositie vanaf 10 oktober 
van 13 tot 17 uur. Een groot aantal beeldend 
kunstenaars zijn hiervoor uitgenodigd, waar-
onder Karel Buskes, Heleen van der Tuin, 
Coby Schoonhoven, Abel Groenewold, Anke 
Slooff, Joost Doornik, Robin d'Arcy Shillcock, 
Annemieke Fictoor, Hinke Posthumus en 
Reinoud Kuipers.  

Keramiek van Unit 30, Sjer Jacobs en Sibrich 
Veenland. Bronzen beelden worden geëxpo-
seerd van Maja van Berkestijn, Anke Flik, 
Jan Steen en Marjolein Zijlstra. Voor de 
feestdagen wordt een collectie glas en kera-
miek getoond.De galerie is open op zaterdag 
en zondag middag van 13 tot 17 uur en op 
afspraak. De expositie duurt tot en met 20 
december 2015. 
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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  

 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 

janetfonk@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 

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 

SINTERKLAASFEEST 
Door Sint en zijn Pieten 

 

De pieten staan al weer in hun opperste pa-

raatheid, ze hebben er weer zin in! En de 

Sint...hij heeft al heel veel in zijn grote boek 

geschreven. 

Vindt u het leuk om ze op 5 december thuis 

te ontvangen? Met een telefoontje kan alles 

geregeld worden. Bel vóór 30 november 

met 050-409 27 82. 

 

TIP 
Door Jogchem de Jonge 

 

Eind oktober werden wij benaderd 

door NUON met een voorstel voor 

het afsluiten van een contract voor zakelijke 

energie, dus gas en elektra. 

Gevraagd om uitleg. En zo bleek dit voorstel ge-

baseerd te zijn op een gerechtelijke uitspraak 

van enige jaren terug. De zaak waar het hier om 

draait is ; als op een adres een bedrijf, stichting 

of vereniging is ingeschreven bij de KvK dat ge-

noemd adres dan een contract voor zakelijke 

stroom mag afsluiten. 

 

Nu betrokken wij onze stroom via een collectief 

contract afgesloten door de consumentenbond. 

En na doorlezen van de zakelijke tarieven levert 

dat toch meer dan 175 Euro voordeel per jaar. 

Noordlaren telt volgens opgave van Peter Prak 

circa 165 adressen die staan ingeschreven bij 

de KvK. Wellicht dat het voor meer inwoners 

voordeel op kan leveren. 

mailto:janluis796@gmail.com
mailto:dp.toxopeus@winklerprins.nl
http://www.ijsverenigingdehondsrug.nl/
mailto:info@ijsverenigingdehondsrug.nl


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  
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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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JOOST 

DE MANTELZORGER 
Door Tia Ebbinge 

 

Vandaag is het de mantelzorgdag. Een dag 

om even bij stil te staan. Want hoeveel man-

telzorgers zijn er wel niet?  

 

We staan er niet bij stil hoeveel mensen er 

elke dag klaar staan voor hun ouders, of kin-

deren. Velen doen het ook met liefde voor 

hun, buren of vrienden. En vaak naast een 

druk huishouden gezin of baan. Zelf vinden 

deze mensen het heel gewoon, maar het is 

fijn om even in het zonnetje gezet te worden. 

Ook al is het maar een telefoontje of een bos-

je bloemen of een leuke kaart. Een kleine at-

tentie kan deze mensen enorm opfleuren.  

Want geloof me maar het valt niet altijd mee 

om mantelzorger te zijn. Het vergt enorm veel 

energie en tijd.  

 

Ik werk sinds 5 jaar ook in de zorg. Wij beste-

den elk jaar bij ons op het werk hier aandacht 

aan. We nodigen mensen uit, familie van be-

woners en zijn zo een paar uurtjes gezellig 

bijeen. Mensen waarderen dit enorm. 

In de zorg werken is best zwaar zowel fysiek 

als mentaal, er wordt al zoveel bezuinigd. We 

moeten met minder mensen meer dingen op 

één dag doen. Toch ga ik elke keer met ple-

zier naar mijn werk, ik werk op psychogeria-

trie gelukkig werken we wel op verschillende 

tijdstippen. Zodat je af en toe een paar dagen 

tussendoor vrij hebt. Dit heb je ook wel nodig 

om even weer je energie terug te krijgen. 

 

Wat er nu zo fijn aan is om in ‘de zorg ‘ te 

werken, vragen mensen mij weleens. 

Dan antwoord ik: het helpen en begeleiden 

van bewoners op mijn groep en ze een fijne 

dag te bezorgen. Ik denk ook dat het in je zit 

als je voor zo’n beroep kiest. Je moet geduld 

hebben, flexibel zijn, en het allerbelangrijkste 

de mensen in hun waarde laten en een hart 

vol liefde geven. Dan kom je een heel eind. 

Wat is er nu fijner dan dat je een bewoner ziet 

lachen, of iemand blij je hand vast pakt. Per-

soonlijke aandacht daar gaat het ook om. 

Dit doen mantelzorgers dan ook regelmatig. 

Ook al ziet niet iedereen dit. En dan alle vrij-

willigers die ook elke keer trouw langs komen 

om te gaan wandelen of spelletjes te doen met 

bewoners. 

 

Daarom zeg ik: mantelzorgers jullie verdienen 

een dikke pluim voor alle werk wat jullie ver-

richten. En mogen we best één dag per jaar 

hier aandacht aan besteden.  
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EVEN VOORSTELLEN  
Door Marit Bloem-Kok 
 

 

Per 1 november 2015 heeft De Rieshoek weer 
een nieuwe gebruiker. Vanaf die datum zal ik 
met mijn bedrijfje bloemm een gedeelte van 
een lokaal betrekken als werkruimte/atelier.  

Hieronder stel ik mij graag aan u voor. 

Wie is bloemm?  

Mijn naam is Marit Bloem-Kok, eigenaar van 
bloemm. Geboren Groningse, maar nu woon-
achtig in Assen met man en 3 kinderen. 

Ik ben een groot liefhebber van Scandinavië, 
mode, moderne kunst, grafische vormgeving, 
(vintage)design en woninginrichting.  

bloemm heeft haar opleiding genoten aan de 
Mode & Kleding in Groningen, Charles Mon-
taigne (modeacademie) in Amsterdam 
(propedeuse) en afgestudeerd aan de Noorde-
lijke Hogeschool Leeuwarden, richting Kunst & 
Design (grafische vormgeving). 

bloemm staat voor hergebruik van oude 
(vintage) materialen, om deze weer in een hip 
hedendaags jasje te gieten. Er wordt gewerkt 
met o.a. originele postzakken, wollen dekens, 
gordijnen en surfzeilen. Daarnaast knap ik klei-
ne vintage meubeltjes op zoals o.a. voeten-
bankjes en lampen.  

bloemm kenmerkt zich door het uitbundige, 
vrolijke kleurgebruik in haar produkten. Uit-
gangspunt is dat er van ieder gemaakt werk 
maar 1 exemplaar is, dus het zijn allemaal 
unieke stukken. 

Nieuwsgierig? Kom gerust eens een kijkje ne-
men!  Op mijn website  www.bloem-m.nl staat 
op welke dagen ik aanwezig ben.  

bloemm bestaat sinds 2011 en is bij de KvK 
geregistreerd.  

ACTIVITEITEN IN DE RIESHOEK MUZIEKLES IN DE RIESHOEK 

Door Bert Martin 

Na enige voorbereiding is het dan zover: Op 1 
november zijn de eerste muzieklessen in De 
Rieshoek begonnen. Twee muziekleraren uit 
Onnen en Haren, Bert Martin en Inge Roe-
lands, hebben de handen ineengeslagen en 
bieden muziekles aan in De Rieshoek in 
Noordlaren.  Inge geeft  blokfluitles (vanaf 6 
jaar; ook volwassenen), stemvorming en 
(beter) noten leren lezen voor koorzangers, 
kinderkoor (4 tot 7 jaar) Bij Bert kun je terecht 
voor piano, saxofoon en (pop)gitaar en ukele-
le. Bert en Inge gebruiken moderne methodes 
waarbij plezier in muziekmaken voorop staat.  

Wil je meer informatie dan kun je contact op-
nemen met Bert Martin, telefoon 0614558750 
of mail naar bert.martin@online.nl. 
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MINDFULNESS IN NOORDLAREN 

Door Wanja Ligthart 

Bij voldoende belangstelling wil ik een training 
mindfulness organiseren in de Rieshoek. 

Mindfulness is een soort  “fitness” voor de 
geest , wat momenteel veel gegeven wordt in 
bedrijven, scholen en in de gezondheidszorg. 
Naast allerlei initiatieven als gymnastiek, yoga, 
running en pilatus, 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 oefenin-
gen, die je thuis beoefent met behulp van een 
cd en een werkboek. 

De training betreft 8 bijeenkomsten van 2 ½ 
uur . Het zal gegeven worden op de maandag-
avond van 19.30- 22.00 uur.  

Ik wil van te voren met een ieder een kennis-
makingsgesprek houden om nog wat meer uit 
te leggen en evt. vragen te kunnen beantwoor-
den. 

Minimaal aantal deelnemers 6 en maximaal 
10. Kosten afhankelijk van je inkomen 150 tot 
200 euro, maar dit is bespreekbaar. 

Een deel van de kosten doneer ik aan een 
fonds voor de weder opbouw van Nepal. 
Mocht je belangstelling hebben mail of bel mij. 

Tel. 0624141028  

info@lichaamsbewustwording.nl  

TAI CHI CHUAN - YANG STIJL 43 VORM 

Door Machiel Welbergen en Anneke van Alteren 

Heeft u ooit van TAI CHI gehoord? U vraagt zich 
af; wat kan ik ermee?  

Noordlaren is volop actief de leefbaarheid nieuw 
leven in te blazen. Ik denk dat de oude Chinese 
levenskunst wellicht een bijdrage hieraan kan le-
veren.  

Verdieping in je eigen fysieke Ik is het motto van 
Tai Chi. In het kort: Tai Chi Chuan is een traditio-
neel Chinees systeem van lichaams-oefeningen. 
Deze worden gekenmerkt door een serie harmoni-
euze bewegingen die men op een langzame en 
vloeiende manier uitvoert.  

Het wordt in China reeds eeuwenlang beoefend 
ter bevordering van gezondheid,  welzijn en als 
zelfverdediging. Tai Chi Chuan ontspant lichaam 
en geest, kalmeert het zenuwstelsel, maakt stijve 
gewrichten los, haalt de spanning uit de spieren 
en herstelt zowel het fysieke als het psychische 
evenwicht.  

Tai Chi Chuan kan tot op zeer hoge leeftijd beoe-
fend worden door zowel mannen als vrouwen. Op 
een rustige en doelmatige manier kun je zo aan 
de verbetering van je gezondheid werken.  

Het zou mooi zijn als er ongeveer 10  deelnemers 
zijn voor het opstarten van een cursus in de Ries-
hoek. 

Meldt u aan bij Machiel Gabor Welbergen 
 F1T | Gezondheid op nummer één!  

 

Tel: 050 57 90 543 | Mobile: 06 133 85 294  

trainmij@F1T.nl | http://www.f1t.nl  
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DE NACHT VAN DE NACHT 
Els Wirix - Natuurvriendenhuis de Hondsrug 
 
In de loop van de dag werd duidelijk dat buiten 
naar de sterren kijken niet mogelijk zou zijn. De 
bewolking was spelbreker. De omgeving zou 
zich er zo goed voor hebben geleend, want 
Noordlaren is een relatief donker plekje. 
Onderin het amfitheater brandde een vuurtje en 
boven langs de rand stonden flakkerende licht-
jes. Het was een prachtige entree. 
 
Rob Jager heette iedereen namens het Natuur-
vriendenhuis welkom in Paviljoen Eszicht en 
vroeg aan Theo Jurriëns of hij de hemel niet een 
stukje kon laten zakken. Dat kon hij niet, maar 
de sterrenkundige vertelde op een bevlogen ma-
nier over de hemellichamen die we allemaal met 
het blote oog of met een verrekijker kunnen zien 
bij een onbewolkte lucht. 
Hij liet beelden zien van de zon, de bijzonnen en 
de halo’s, bijzondere natuurverschijnselen die 
naast en om de zon te zien zijn. Het publiek, 
zo’n 70 bezoekers waaronder een flink aantal 
jongeren, luisterde  geïnteresseerd.  
 
Theo kon ook met veel humor vertellen over de 
reizen die hij over de hele wereld gemaakt heeft 
om zonsverduisteringen te zien. Zijn reis door de 
woestijn van Libië, naar Mongolië en China en 
niet te vergeten Noordpolderzijl (in 2003). Tips 
om foto’s te maken van de hemel werden bijge-
leverd. Zelfs met de mobiele telefoon is dat heel 
goed mogelijk. Hij raadde ons aan om de ko-
mende week één uur voor zonsopgang op te 
staan en te kijken of we Venus, Jupiter en mis-
schien Mars kunnen onderscheiden. Hij hield 
een mooi pleidooi om toch eens vaker naar bui-
ten gaan en te zien hoe fascinerend het heelal 
kan zijn.  
 
Na een pauze, waarin de vrijwilligers zorgden 

voor drinken, broodjes worst en soep, werd ie-

dereen uitgenodigd om naar het amfitheater te 

gaan waar Yvonne en Coos bij het kampvuur 

liederen zongen, begeleid door hen zelf op gi-

taar. Onder andere de Beatles en Elton John 

kwamen voorbij en ook twee zelf gecompo-

neerde stukken, die hier hun première be-

leefden. Prachtig gezongen! Ook het publiek 

werd uitgenodigd een enkel nummer mee 

te zingen.  

Otto Knottnerus vertelde over herfstrituelen, met 

name bij de Kelten. De Keltische jaartel-ling liep 

van 1 november tot 31 oktober. Om het oude 

jaar uit te luiden werd een ritueel uitgevoerd om 

te vieren dat de oogst was binnengehaald en 

het zaaigoed voor het vol-gende jaar klaar lag. 

Uit dankbaarheid en ter verbroedering vulde 

men een kruik met wijn die vervolgens werd 

doorgegeven, zodat ie-dereen kon delen in dit 

moment van over-gang van oud naar nieuw. Ot-

to had een fles vers perensap meegeno-men en 

gaf deze door aan de aanwezigen. Hij vertelde 

erbij hoe de begrippen ‘samen’ en ‘delen’ juist 

ook in de huidige periode met de vluchtelingen-

problematiek een actueel thema vormen. 

Coos en Yvonne sloten de avond af met nog 

een paar liedjes. 

We kunnen terugkijken op een hele leerzame en 

sfeervolle avond, die zo goed paste bij de prach-

tige plek van Paviljoen Eszicht en het amfithea-

ter. 
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RIESHOEK IN DE GEMEENTERAAD 

Door Peter Prak 

Op 17 november jongstleden is het ProjectTeam 
Rieshoek uitgenodigd om een presentatie te ge-
ven in de RaadsCommissie Zorg en Welzijn van 
de Gemeente. De commissie werd inhoudelijk ge-
leid door wethouder Michiel Verbeek en was goed 
bezocht. Ook de publieke tribune zat vol met on-
der andere de andere wethouders van de ge-
meente. 

We mochten samen met het meergeneratie huis 
Haren onze doelen en onze resultaten presente-
ren. Tot onze verbazing werden we als ‘pareltjes’ 
van burger initiatieven voorgesteld. Nou moe? 
Ook kregen we van de meer beleidsmatige types 
vragen of wat we deden ook leek op de ‘civil soci-
ety’? Het antwoord van Jogchem de Jonge was 
mooi nuchter, ‘’dat weet ik niet, maar als civil soci-
ety engels is voor ‘noaberschap’ dan wel!”. Er was 
flink wat hilariteit toen we bij de opsomming van 
de Rieshoek-bedrijven meldden dat  ‘Lopenenzo’ 
een uitgelezen bedrijf is voor uitgebluste ambtena-
ren en gemeentepolitici. Dat is het bedrijf en de 
Rieshoek is dan de plek om weer energie op te 
doen. We kregen na afloop als dorp flink wat com-
plimenten van de raadsleden. 

In de navolgende discussie en vragenuur hebben 
we nog kunnen aangeven dat: 

- het pennywise poundfoolish is om te bezuinigen 
op burgerinitiatieven zoals de Kidsclub 

- het dorp Noordlaren niet met genoegen terugkijkt 
op hoe de Rieshoek ten onder is gegaan en dat 
de gemeente daar ‘niet erg’ daadkrachtig in optrad 

- maar dat we als ondernemend dorp de boel zelf 
wel organiseren 

- en dat er een flink aantal sociaal maatschap-
pelijke ondernemers en initiatieven nu in de 
Rieshoek huizen 

- en dat we daar graag ook in 2016 mee door-
gaan  

Toen Jogchem, Inge en bovengetekende 
weer huiswaarts gingen hadden we het idee 
dat Noordlaren er goed opstaat bij de ge-
meente. 

OVERLEG DORPSBELANGEN 14 OKT 
Door Janet Fonk 
 
Dorps belangen Noordlaren heeft u onlangs 
uitgenodigd voor een overleg op 14 oktober jl. 
in de Hoeksteen. Agenda voor het overleg 
was; 
 
- Hoe optimaal samen te werken  
- Hoe om te gaan met beperkt aantal  
  vrijwilligers 
- Hoe betrekken we het dorp, het vervolg 
 
Helaas waren niet alle verenigingen en clubs 
uit Noordlaren aanwezig. De aanwezigen heb-
ben met elkaar stil gestaan bij hoe samen te 
werken hoe elkaar te versterken in plaats van 
concurrenten van elkaar te zijn. 
 
We hebben met elkaar stil gestaan bij wat voor 
mogelijkheden er zijn om de leefbaarheid zo 
optimaal mogelijk te houden waarbij het ac-
cent ligt op dat wat we zelf kunnen beïnvloe-
den. Door de aanwezigen werd genoemd dat 
het belangrijk is dat we zo lang mogelijk in het 
dorp kunnen blijven wonen, dat het jammer is 
dat er zo weinig nieuwe inwoners komen wo-
nen (met een minimaal aantal kinderen).   
Vervolg op pagina 17 



ACTIVITEITENKALENDER NOORDLAREN  23 november 2015 t/m 29 februari 2016 
Deze losse bijlage bij de dorpskrant geeft de activiteiten aan in en om het dorp. Hou dit overzicht bij de hand of hang 

het op uw prikbord of koelkast. We proberen een zo compleet mogelijke agenda op te stellen. Stuur uw eventuele 

opmerkingen naar Inge Mook ( i.mook@pl.hanze.nl ) 

Datum Tijd Plek Activiteit Contact 

Maandag 23 nov. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Woensdag 25 nov. 15-15.45 Rieshoek Peutergym   

Woensdag 25 nov. Ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 25 nov. 20u Hoeksteen Kaartclub   

Donderdag 26nov. 19-22u Rieshoek Yoga (Soulspirit) info@soulspirit.nl 

  
Donderdag 26 nov. 20u Hoeksteen Lös Zaand (zingen) andreahorneman@hotmail.com 

Vrijdag 27 nov. 20u Rieshoek Maandelijkse grote kaartclub 
(ook bridge) 

Martinus Tuik tuikmj@kpnmail.nl 

Zaterdag 28 nov. 14-15u 
10-11.45u  
11-13u 

Rieshoek Kunstveiling workshop Gea 
Koopman (botten)workshop 

Marit Bloem (wol) 

  

Maandag 30 nov. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Woensdag 2 dec. ochtend Hoeksteen Ouderen gym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 2 dec. 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Donderdag 3 dec. 19-22u Rieshoek Pilates info@soulspirit.nl 

Maandag 7 dec. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Woensdag 9 dec. ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 9 dec. 15-15,45 Rieshoek Peutergym   

Woensdag 9 dec. 30u Rieshoek Kaartclub   

Donderdag 10 dec. 19-22u Rieshoek Pilates info@soulspirit.nl 

Donderdag 10 dec. 20u Hoeksteen Lös Zaand (zingen) andreahorneman@hotmail.com 

Donderdag 10 dec. 20u Hoeksteen ALV IJsver. De Hondsrug willemb@ppv-engineering.nl 

Zaterdag 12 dec. v.a. 09.00u Kerkhof Bladharken begraafplaats tuikmj@kpnmail.nl 

Zaterdag 12 dec. V.a. 14.30 Rieshoek Kerstbomen markt+Glühwein.. a.duinker@praktijkdebongerd.nl 

Maandag 14 dec. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Maandag 14 dec. 20u Hoeksteen Bestuursvergadering VDB tuikmj@kpnmail.nl 

Dinsdag 15 dec. 20u Rieshoek Vrouwen van Midlaren Wieteke Bol 

Woensdag 16 dec. ochtend Hoeksteen Ouderengym   

Woensdag 16 dec. 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 16 dec. 20u Hoeksteen Vrouwen van Nu Wil.bronkhorst@xs4all.nl 

Donderdag 17 dec. 19-22u Rieshoek Pilates info@soulspirit.nl 

Vrijdag 18 dec. 20u Rieshoek Maandelijkse grote kaartclub 
(ook bridge) 

tuikmj@kpnmail.nl 

Zaterdag 19 dec. Ochtend/
middag 

Hoeksteen Bestuursvereniging Marieje info@jochemdejonge.nl 

Zaterdag 19 dec. 20u Kerk/ Hoek-

steen 
Culturele Commissie Kerst Janluis796@gmail.com 

andreahorneman@hotmail.com 
Dinsdag 22 dec. 14.30u Hoeksteen Ouderensoos Hooiveld01@gmail.com 

Woensdag 23 dec. 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

31 december v.a. 13.00u Rieshoek SFN: oliebollenverkoop 
(bestellingen vanaf 13u) 

a.duinker@praktijkdebongerd.nl 
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Woensdag 6 jan 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Donderdag 7 jan 20u Hoeksteen Lös Zaand (zingen) andreahorneman@hotmail.com 

Zaterdag 9 jan 19.30u Hoeksteen Nieuwjaarsreceptie talageveen@yahoo.com 

Zondag 10 jan   Hoeksteen Expositie andreahorneman@hotmail.com 

Maandag 11 jan 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Dinsdag 12 jan 14.30u Hoeksteen Ouderensoos Hooiveld01@gmail.com 

Dinsdag 12 jan 19.30u Hoeksteen Cursus: Kennis van het Geo-

park De Hondsrug 
Liesbeth Simon 

l.simon@geoparkdehondsrug.nl 

Woensdag 13 jan Ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 13 jan Ca 14u Rieshoek Kidsclub kampvuur + broodjes andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 13 jan 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 13 jan 20u Hoeksteen Vrouwen van Nu Wil.bronkhorst@xs4all.nl 

Maandag 18 jan 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Dinsdag 19 jan 19.30u Hoeksteen Cursus: Kennis van het Geo-
park De Hondsrug 

Liesbeth Simon 

Dinsdag 19 jan 20u Hoeksteen Vrouwen van Midlaren Ieteke Bol 

Woensdag 20 jan Ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 20 jan 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Donderdag 21 jan 20u Hoeksteen Lös Zaand (zingen) andreahorneman@hotmail.com 

Vrijdag 22 jan 20u Rieshoek Maandelijkse grote kaartclub tuikmj@kpnmail.nl 

Maandag 25 jan 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Dinsdag 26 jan 19.30u Hoeksteen Cursus: Kennis van het Geo-
park De Hondsrug 

Liesbeth Simon 

Woensdag 27 jan Ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 27 jan 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Zondag 31 jan 10.30u Hoeksteen Culturele Commissie Janluis796@gmail.com 
andreahorneman@hotmail.com 

Maandag 1 febr. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Dinsdag 2 febr. 14.30u Hoeksteen Ouderensoos Hooiveld01@gmail.com 

Dinsdag 2 febr. 19.30u Hoeksteen Cursus: Kennis van het Geo-
park De Hondsrug 

Liesbeth Simon 

Woensdag 3 febr. Ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 3 febr. 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Donderdag 4 febr. 20u Hoeksteen Lös Zaand (zingen) andreahorneman@hotmail.com 

Zaterdag 6 febr.   Hoeksteen Bijenvereniging   

Maandag 8 febr. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Dinsdag 9 febr. 19.30u Hoeksteen Cursus: Kennis van het Geo-
park De Hondsrug 

Liesbeth Simon 

Woensdag 10 febr. Ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 10 febr. 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Zondag 14 febr.   Hoeksteen Expositie andreahorneman@hotmail.com 

Maandag 15 febr. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Dinsdag 16 febr. 19.30u Hoeksteen Cursus: Kennis van het Geo-
park De Hondsrug 

Liesbeth Simon 
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Dinsdag 16 febr. 20u Rieshoek Vrouwen van Midlaren Ieteke Bol 

Woensdag 17 febr. Ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 17 febr. 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 17 febr. 20u Hoeksteen Vrouwen van Nu Wil.bronkhorst@xs4all.nl 

Zaterdag 20 febr. nog onbekend nog onbekend Workshop kleuradvies Karlijn Buist 

Maandag 22 febr. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Dinsdag 23 febr. 19.30u Hoeksteen Cursus: Kennis van het Geo-
park De Hondsrug 

Liesbeth Simon 

l.simon@geoparkdehondsrug.nl 
Woensdag 24 febr. Ochtend Hoeksteen Ouderengym andreahorneman@hotmail.com 

Woensdag 24 febr. 20u Hoeksteen Kaartclub andreahorneman@hotmail.com 

Vrijdag 26 febr. 20u Rieshoek Maandelijkse grote kaartclub 
(ook bridge) 

tuikmj@kpnmail.nl 

Maandag 29 febr. 19-20.15u Hoeksteen Pilates (12 pers. nog plek!) Karkaspeelman33@gmail.com 

Dag Tijd Plek Activiteit Contact 

dinsdag 18.30u Rieshoek Muziekles maritenvincent@gmail.com 

woensdag 15.30u Rieshoek Muziekles   

Mevanola     Ladies Night mevanola@hotmail.com 

Lezing Archeologie     Henny Groenendijk   

Ondernemerscafé Café III Rieshoek   p.prk@home.nl 

Buurtborrel Lageweg   Hoeksteen     

Terugkerend 

Nog geen datum bekend 

VERVOLG ACTIVIYTEITENAGENDA NOORDLAREN 23 november 2015 t/m 29 februari 2016 
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NIEUWS UIT DE RIESHOEK 
Door Jogchem de Jonge 

 

 Karianne Simmers is projectleider van de 

Stichting KAR. Zij werkt vanuit de Ries-

hoek. Zij is ook bevoegd basisschooldo-

cent en heeft 14 jaar voor de klas ge-

staan. Zij heeft het idee opgevat in een 

nog leegstaande lokaal een schoolklas e 

beginnen. Zij wil in haar visie aansluiten 

bij kinderdagverblijf OKI. Zij wil starten 

met een groep 1. Binnenkort stuurt zij 

een meningspeiling rond om te onder-

zoeken hoe de inwoners van Noordlaren 

hier tegenover staan. 

 

 Op dit moment wordt door een achttal 

kunstenaars geëxposeerd in de Rieshoek 

onder de titel 'ReNew'. De tentoongestel-

de objecten worden op zaterdag 28 no-

vember 2015 geveild. De  VEILING wordt 

voorafgegaan door een tweetal work-

shops. Van 13.00 tot 14.00 kunnen de vei-

lingobjecten worden bezichtigd. Om 14.00 

uur start de veiling. 

 

 Het achterstallig onderhoud van het ge-

bouw wordt stevig aangepakt en het ge-

bouw knapt zienderogen op. 

 

 Hoewel het nog geen winter is heeft de 

ijskoorts al weer toegeslagen. Op korte 

termijn werden afspraken gemaakt, wat er 

moet gebeuren als de Marathon op Na-

tuurijs inderdaad wordt verreden. Met na-

me afspraken over wat dat betekent voor 

de 'bewoners' van de Rieshoek. Op zater-

dag 21 november vindt een schoonmaak-

actie van de skeelerbaan en het school-

plein plaats. 

 

 Afgelopen dinsdag 17 november is be-

kend geworden dat het Geopark De 

Hondsrug de Unesco-status heeft verwor-

ven. Dit betekent extra kansen voor het 

dorp Noordlaren en beide ontmoetings-

centra Hoeksteen en Rieshoek, zie ook de 

centrale agenda. 

Vervolg van pagina 13 Overleg Dorpsbelangen 

 
Het prettig is dat de kinderopvang zo goed 
gaat. Is er een mogelijkheid groep 1&2 weer 
les te volgen in de Rieshoek?) 
 
Andere die ideeën die zijn genoemd: 

- Samen eten weer starten,  

- Leuke tradities in ere houden en opzetten 

(zoals de jeu-de boules vereniging 

- Een reparatie café te starten in 1 van de ge-

bouwen in het dorp. 

- Een bezorgplek voor de internet bestellingen  

- Jaarlijkse markt om plantjes te ruilen  

 

Voorbeelden van elkaar versterken is de kerst-

bomen actie en een kerstmarkt, zoals in 2014. 

 

Een belangrijk resultaat is dat er een centrale 
agenda zal worden bijgehouden met daarin  
alle geplande activiteiten van de betrokken 
stichtingen en verenigingen. 

Opknapbeurt De Rieshoek 
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NATIONAAL MS FONDS ZOEKT  
COLLECTANTEN 
Door Pamela Zaat -  
Landelijke collecte-coördinator Nationaal MS 
Fonds  
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor 
de jaarlijkse collecteweek van 23-28 november. 
Tienduizenden collectanten trotseren het novem-
berweer met de instelling: Een beetje kou gaat 
wel weer over, MS niet! 
 
MS is een grillige ziekte maar vooral ook een 
beetje rare ziekte, want waarom raakt de ene per-
soon met MS in korte tijd snel geïnvalideerd en 
een ander met MS kan nog jarenlang goed functi-
oneren? De enige  gemeenschappelijke factor 
hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden zijn 
altijd bang. Bang voor wat de ziekte kan aanrich-
ten.  
 
Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een twee-
tal kernwoorden bij alle activiteiten en onder-
zoeken: genezing en verbetering! Genezing om-
dat we zo graag willen dat we een MS vrije we-
reld gaan krijgen. En wat  je nu nog niet kunt ge-
nezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de 
kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt. 
 
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het 
ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma´s 
waarbij het vertragen van invaliditeit het belang-
rijkste uitgangspunt is. 
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten 
als we nu al iets kunnen doen? 
 
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Scle-
rose? Meld je aan als collectant via  
010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl 

VROUWENSOOS MIDLAREN IN RIESHOEK 
Door Esther Vos 

 
Sinds 1951 bestaat Vrouwensoos Midlaren. 
Oorspronkelijk was het een handwerkclub. De 
vrouwen maakten allerlei mooie dingen en ver-
kochten deze. Van de opbrengst kon Sinter-
klaas de kinderen van het dorp van cadeautjes 
voorzien op 5 december. Het handwerken ge-
beurt niet meer; het kletsen met elkaar nog 
steeds wel. 

Bijgaand het programma van de Vrouwensoos 
van Midlaren. Vanwege de mooie locatie en 
om de band met de Noordlaarder vrouwen te 
versterken, zitten we komend seizoen in De 
Rieshoek. 

Op alle bijeenkomsten zijn Noordlaarder vrou-
wen van harte welkom! We vragen een kleine 
bijdrage per bijeenkomst aan niet-leden. 

Als er Noordlaarder vrouwen zijn die lid willen 
worden of meer willen weten over het pro-
gramma, bel of mail met 06-38236691 of mar-
tinesther@kpnmail.nl. Komende bijeenkomst: 

 Dinsdag 15 december - 20 uur     
Verhalenverteller Stan Fritschy 

 Dinsdag 16 januari 2016 - 20 uur-
Luisteren naar klassieke muziek  

 Dinsdag 16 febr 2016 Workshop improvi-
satieth 

 Dinsdag 16 maart 2016 Paasworkshop  

 Dinsdag 16 april 2016 Jaarvergadering 
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EEN DAGJE OKI 
Door Lisette Kuiper en Alie Smith  

 

Goedemorgen Josephine, kom je weer gezellig 

spelen? Kom maar gauw binnen. Oh kijk, daar ko-

men Silke, Jens en Tesse ook al aan. Even zwaai-

en naar papa en mama, daag tot vanmiddag. Zul-

len we voorlezen? Ja leuk, van Hans en Grietje! 

Oh, kijk daar komen Fleur, Herre en Felyn aan, en 

ook Simon Mus en Leonard. Als Linn en Jace er 

zijn is de groep compleet voor vandaag. Fabian, 

Tijs, Stef, Sarah, Wolf, Zela en Floris komen een 

ander keer en Maud en Ilse zijn nog op vakantie. 

We lezen het verhaaltje uit voor degenen die zin 

hebben. De rest speelt op de groep, op het auto-

kleed en een aantal kinderen gaan zich verkleden. 

De baby's gaan lekker slapen.   

 

Het is half 10, tijd voor fruit. Maar eerst nog even 

opruimen en een liedje zingen. De plantjes krijgen 

water, de visjes krijgen voer, wij eten fruit, dan wor-

den we sterk en stoer. Na het fruit gaan we aan de 

wandel. De grootsten gaan op de loopfiets, en de 

rest gaat in de bolderkar. We lopen een rondje 

door het dorp en sluiten af bij de koeien die we 

gaan aaien. Als we terug zijn bij Oki worden er tak-

ken gesnoeid, dat is leuk om te zien! Nu snel naar 

binnen om een broodje te eten. Vandaag hebben 

we er een vers eitje bij van onze kippen. Mag ik 

ook een broodje, ik lust nog wel een cracker, oeps 

een beker melk omver. 

 

Na het eten wordt er geslapen, knuffel, speen, 

slaapzak….ssssst jongens, nu echt gaan slapen 

hoor! Intussen hebben de baby’s fruit gehad en 

meld gedronken en spelen in de box en knuffelen 

op schoot. Na 2 uurtje is iedereen weer wakker, 

 

Aankleden en aan tafel voor wat drinken en een 

koekje. Dan lekker naar buiten. We geven eerst de 

kippen en konijnen te eten. Verder wordt er in de 

zandbak gespeeld, gefietst en geklommen. Dan 

komen de ouders...we vertellen hoe het is gegaan 

en zwaaien de kinderen uit. Als alles is opgeruimd 

ligt er nog een verdwaalde tekening op de grond, 

die kan morgen mee naar huis. Want dan is er 

weer een Oki-dag!  

SPECTACULAIRE KUNSTVEILING  

Op zaterdag 28 november wordt een kunstvei-

ling georganiseerd in de Rieshoek. Dit is de 

kans om voor mooie prijzen unieke cadeaus te 

krijgen.  

 

De bezichtiging is van 13.00 tot 14.00 uur, 

de veiling start om 14.00 uur. 

 

Workshops 

- Van 10.00 tot 11.45 uur met Gea Koopman 

‘maak een spannende Sinterklaar Surprise’ 

 

- Van 11.00 tot 13.00  uur ‘met Marit Bloem  

‘lol met vintage wol’ 

 

- Vanaf 12 uur met Gea Koopman 

‘wat kun je zelf met botjes maken’ 

 

Geef je op via gekopkunst@gmail.com  

EXPOSITIE ReNew 

Van 17 oktober tot en met 17 januari  in de 

Rieshoek.  Met kunst van: 

 

Liesbeth Takken LandArt 

Gea Koopman  Overleven 

Peter Tholen  Schilderijen 

Sylvia Bökkerink Sumi-e 

Ineke Jansma  Zeefdruk 

Sophie Oostra  Recycling Art 

Harry Kannegieter Fotografie 

John Dilling   Comtemporary Art 
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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 

container bij het SBS gebouw. 

De container zal er staan op de volgende data: 

5 en 6 december 

KERKENROOSTER 

 
Een nieuw programma volgt in de volgende editie 
 

BUURTBOX, de digitale sociale Marktplaats 
nu ook speciaal voor Noordlaren.  
Door Mike Snijder 

 
Durf te vragen, durf te geven 
Iemand een handje helpen of juist iemand om 
hulp vragen, spullen delen, iets weggeven of 
iets ruilen. Het kan allemaal via de Buurtbox. 
 
Buurtbox is een sociaal platform voor inwoners 
van Noordlaren. Zeg maar een digitale en soci-
ale marktplaats via internet. 
Doel is om op een leuke manier in contact te 
komen met een dorpsgenoot door het plaatsen 
van een oproep.  Stel een vraag over iets waar 
je hulp bij kunt gebruiken of zet je talent in om 
iemand anders een helpende hand te bieden.  
 
Waarom? 
Omdat het voor iedereen belangrijk is om in 
een plezierig dorp te wonen en te kunnen blij-
ven wonen. Ook als de afhankelijkheid van an-
deren met het stijgen van de leeftijd wat groter 
wordt. En omdat je samen meer bent dan in je 
eentje.  
 
Buurtnoabers, een ouderwets woord in een 
nieuwe jas! 
Elkaar een handje helpen, iemand 'n handje 
hulp aanbieden of juist iets weggeven, ruilen 
wat je over hebt. Eigenlijk hoort dat bij een dorp 
waarin je meer betrokken bent op elkaar. Zon-
der de verantwoordelijkheid of regie van ie-
mand over te nemen kun je soms best iets 
doen dat een wezenlijk verschil is voor de an-
der. En dat levert de gever én de vrager iets op. 
Mensen willen elkaar graag helpen en zelden 
leidt dat tot de vraag: ‘Wat krijg ik er daarvoor 
terug?’ 
 
Voor wie? 
Alle inwoners uit de gemeente Haren konden al 
vanaf vorig jaar meedoen op Buurtbox. Maar 
Noordlaren heeft nu een eigen Buurtbox, eigen-
lijk een Dorpbox, waarop alle vraag en aanbod 
uit Noordlaren op staat. Je kunt zelf makkelijk 
op de site van Buurtbox een account aanma-
ken. Het lokale Buurtbox-team (waarover later 
meer) kan je hier eventueel mee helpen. Zet je 
talent in of stel juist een vraag!  
Heb je zelf geen internet, laat dan je buren of 
kinderen een account op jouw adres openen. 

 
Hoe zit het met de privacy? 
Alleen mensen die een account hebben aange-
maakt krijgen bij een hulpvraag of een aanbod 
te zien hoe ze daar op kunnen reageren. 
Alle anderen krijgen alleen de vraag/het aanbod 
zonder deze gegevens te zien.  
 
Hoe kom ik in de Buurtbox? 
Via de site: www.buurtbox.nl kun je doorklikken 
naar de Buurtbox van Haren en/of Noordlaren.  
 
De buurtbox Noordlaren kan pas goed gaan lo-
pen als er redelijk wat wordt aangeboden of ge-
vraagd (niet commercieel, het moet met geslo-
ten beurs). 
 
Dus maak een account aan en plaats een 
oproep. 
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INTERVIEW MET INGE DOKTER-WAGENAAR, NO-

VEMBER 2015 

Door Jogchem de Jonge 

 

Voor het oude schoolge-

bouw aan de Zuidlaarder-

weg in Noordlaren wappe-

ren vlaggen in de wind. Hier 

is ijs te koop. En bij mooi 

weer staan zitjes buiten. 

Maar de school was toch 

dicht? Niets is minder waar. 

De voormalige school bruist van activiteiten. 

 

Een van de activiteiten is het huiskamercafé LEFF 

van Inge Dokter. Zij heeft sinds april dit jaar een 

lokaal van het oude schoolgebouw omgetoverd tot 

een knus en gezellig huiskamercafé waar het 

goed toeven is! 

 

Inge is vanaf haar 17e jaar werkzaam in de zorg. 

Tot vorig jaar juli bij Stichting De Trans, waar men-

sen met een verstandelijke beperking wonen, wer-

ken en recreëren. Zij vervulde daar verschillende 

functies. Zij heeft gewerkt in de verpleging en de 

dagbesteding. De laatste 15 jaar was ze ontspan-

ningsleidster of vrijetijdsconsulent. De veranderin-

gen in de zorg, de vele reorganisaties en wisse-

lende managers lieten haar niet onberoerd. 

 

En zo vatte zij het plan op een kleinschalig dagbe-

stedingconcept te ontwikkelen. Zij is vanaf juli be-

zig met de opstart van het concept en haar eigen 

bedrijf. In haar werk als vrijetijdsconsulent was ze 

verantwoordelijk voor ca 40 vrijwilligers. Een van 

de vrijwilligers was Alie Smit. Zij runt het kinder-

dagverblijf OKI in de Rieshoek, eveneens een 

bruisende activiteit. Alie tipte Inge over de Ries-

hoek. Inge ging kijken en was direct enthousiast. 

Zij huurde het lokaal links voor, nu bekend als de 

'huiskamer'. 

 

In haar visie op kleinschalige dagbesteding wil ze 

toe naar een viertal cliënten, met als voorwaarde 

dat ze uit de naaste omgeving komen. 'Cliënten' is 

een officiële term. Onderling noemen ze elkaar 

'collega'. Inge heeft nu twee collega's; Rianne 

en Anneloes en met zijn drieën runnen ze het 

café. 

 

Zo kun je er terecht voor cupcakes, een tosti, 

ijsjes, snoep en limonade. Kinderen die van en 

naar school in Glimmen of Zuidlaren gaan heb-

ben dit al heel snel ontdekt en zij zijn regelmati-

ge gasten. Maar ook ouderen uit het dorp we-

ten steeds beter de weg te vinden. Zij verzame-

len zich in de huiskamer terwijl hun kleinkin-

deren peutergym hebben. 

Inge heeft een knutselclub in het leven geroe-

pen die eens per maand open staat voor kin-

deren uit het dorp en de directe omgeving. 

 

Het café is dagelijks open van 10 tot 16 uur, er 

kan geluncht worden en donderdag is soepdag. 

De huiskamer is zo knus dat mensen graag van 

de ruimte gebruik maken. Buiten de openingstij-

den is ruimte te huur, waarbij verschillende ar-

rangementen mogelijk zijn. Van alleen drank-

voorzieningen tot een geheel verzorgde avond 

inclusief catering. U vraagt en zij draait. Om el-

kaar niet in het vaarwater te zitten vindt overleg 

met de Hoeksteen plaats. 

 

Inge ziet haar huiskamercafé als één van de 

ontmoetingsplekken voor het dorp, met een be-

perkte verkoopfunctie voor zoals gezegd, lun-

ches, salades, cake en appeltaarten. Zij vertelt 

enthousiast dat ze voor de komende feestda-

gen ook salades kan leveren die aan huis wor-

den bezorgd. 

 

LEZINGENREEKS HONDSRUG UNESCO 
GLOBAL GEOPARK vanaf 12 januari 
Door Liesbeth Simon 
 

Sinds 17 november 2015 heeft  Geopark de 
Hondsrug een UNESCO status.  Dat is een in-
ternationale erkenning, waar we trots op zijn. 
Dit is het moment om  een lezingenreeks te or-
ganiseren, waarin u alles  te weten komt over 
het Hondsruggebied, over de ontstaansge-
schiedenis, de rijke cultuurhistorie  en de  
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fraaie natuur. Gemeente Haren en Groningen 
maken namelijk  sinds september 2015 ook 
deel uit van Geopark de Hondsrug. Het gaat 
dus ook om uw eigen omgeving!  
Maar ook voor andere geïnteresseerden  is het  
volgen van de reeks absoluut een aanrader!  
De lezingenreeks wordt afgesloten met busex-
cursie die u meeneemt naar de prachtige 
Hotspots van het Hondsruggebied. 
 
De lezingenreeks wordt elke dinsdag georgani-
seerd in  De Hoeksteen en loopt van 12 januari 
tot en met 1 maart (excursie op 12 maart) van 
19.30 tot 21.30 uur.  
 
De thema’s zijn: 
 IJstijden 
 Archeologie 
 Veen 
 Boeren 
 Natuur 
 Kunst 
 Sporen van Strijd 
 Tweede Wereldoorlog 
 
Kijk voor meer informatie en voor opgeven op 
www.geoparkdehondsrug.nl of bel 06 51 47 46 
50 (tijdens kantooruren). De kosten voor de ge-
hele lezingenserie, inclusief excursie bedragen 
€ 60,-. U kunt zich ook aanmelden voor één  of 
meerdere lezingen, kosten € 5,- per lezing. 
 

 
HORIZONJAAR VOOR HET GOEDE DOEL 
Door Henriette Ritsema 
 
Dit schooljaar doe ik het Horizonjaar op het ROC 
Menso Alting in Groningen. Eerst ga ik 6 maan-
den naar school. Ik heb verschillende vakken 
zoals Engels, fondsenwerving, cultuur. Ook lo-
pen wij stages via stichting Present. Stichting  

Present is een organisatie die vrijwilligers 
werk doet en groepen aanstuurt om vrijwilli-
gerswerk te doen voor mensen uit de onder-
laag van Nederland. Daarna ga ik 3 maanden 
naar Zuid-Afrika om ontwikkelingshulp te 
doen. Ik ga daar onder andere voorlichtingen 
geven, kinderhulp doen en de samenleving 
helpen. Daar werken wij samen met stichting 
C-A-N.  
 
Wat doet stichting C-A-N in Zuid-Afrika? 
Helpen bij armoede, Gemeenschappen op-
bouwen, Voorlichting geven over gezondheid 
zoals: aids, andere ziektes, hygiëne, gezon-
de leefomgeving, schoon drinkwater. Voor-
lichting geven over materiaal zoals: houden 
van een groentetuin, omgang met geld. Hel-
pen bij emotionele schade en morele waar-
den. 
 
Er is veel geld nodig voor stichting C-A-N, 
stichting Present en mijn reis/verblijf daarom 
doe ik verschillende acties! Zo sta ik bijvoor-
beeld op de kerstmarkt in de Rieshoek op 12 
december om geld in te zamelen. Wilt u mij 
nu al steunen? Stuur een mail naar: ritse-
ma.henriette@gmail.com en dan zal ik u op 
de hoogte houden van mijn acties of bel 
naar: 050-4062787. 
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WILMA'S ERF 
Door Ulrike Dauter 

 

Nieuw initiatief op 

de rand van de 

Honsrug:  de boer-

derijwinkel Wilma's 

Erf bij de boerderij 

van Berend en Wil-

ma Steenbergen.  

Een kennismaking. 

Wilma Steenbergen is op 19 september 

jongstleden "vrolijk en fit" met haar winkel 

van start gegaan. Niet alleen haar winkel 

werd geopend maar ook de biobakker uit 

Ahaus presenteerde zijn biologische pro-

ducten, naast de ijskar met biologisch boer-

derij-ijs. 

"Ja, er was al jaren sprake van een zuivel-

winkel, in aansluiting op de (gratis) educatie 

op het erf voor kinderen, bekend onder de 

naam "De Boer op Noord".  We willen graag 

overbrengen dat je een goed product kunt 

leveren als je rekening houdt met de natuur. 

Dus met de bodem waarop het voer groeit 

dat de koeien eten. En dat je goed zorgt voor 

de beesten. Dan is het resultaat ook goed." 

Berend en ik begonnen met een cursus 'zure 

zuivel' drie jaar geleden, met de vraag: kun-

nen we met een dergelijk bedrijf beginnen? 

Daar hebben we standyoghurt en boter ge-

maakt  - met de hand, door te schudden.  Het 

besluit na de cursus was: ja. De tweede cur-

sus anderhalf jaar geleden heeft ons alleen 

enthousiaster gemaakt. Ik heb van de theorie 

veel opgestoken, onder ander over de hygi-

ënecode en dergelijke. We zijn begonnen 

met de verbouwing van de schuur en alle an-

dere voorbereidingen. 

Eerst durfde ik nog niet van start voordat ik 

het complete assortiment in de winkel had, 

namelijk ook de zelf gemaakte zure zuivel, 

zoals yoghurt en karnemelk. Maar gelukkig 

hebben zowel Berend, als ook Hans en Brenda 

van Zanten van de groentekwekerij, me enigszins 

onder druk gezet. En zo ben ik begonnen. Dat 

blijkt een goede keuze, want de toeloop stijgt ge-

staag. De winkel is vrijdag en zaterdag open. Je 

kunt ook brood en koeken van tevoren op de web-

winkel bestellen en dan op winkeldagen ophalen.  

In elk geval vindt de verse biologische melk goede 

aftrek. Ook bij mensen die zelf graag yoghurt wil-

len maken van goede kwaliteit en zonder antibioti-

ca. En je kunt er nog meer mee. Mensen weten 

vaak niet dat je goede verse melk bijvoorbeeld we-

ken of maanden in een fles op het aanrecht kunt 

laten staan en je dan toch een smaakvol zurig 

drankje van krijgt. 

Toekomst 

In het nieuwe jaar willen we van start gaan met de 

rauwmelkse  producten, zoals yoghurt, karnemelk 

en boter. 

We staan volledig achter de biologische werkwijze, 

waarvoor het bedrijf in 2011 officieel door SKAL is 

gecertificeerd. Maar eigenlijk zijn we al op weg 

naar meer. We denken erover ook het keurmerk 

'BD' te halen. Als biologisch-dynamische veehou-

der en zuivelboerderij is het verhaal voor ons dan 

pas echt rond - een natuurlijke cirkel. En dan kun 

je met deze specialisatie echt iets anders bieden 

dan andere biologische bedrijven. 

 

Zuidveld 16 

9755 TM Onnen 

Telefoon:  050-4063670 

www.wilmaserf.nl  
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EXPOSITIE IN DE HOEKSTEEN 
Door Ine Verhoeff 
 

Hongarije in Noordlaren 
 
Vanaf 1 november t/m 28 december organiseert 
de Culturele commissie Haren in samenwerking 
met Galerie Magyar Kiallitas een expositie van 
van kunstwerken van Hongaarse Kunstenaars in 
De Hoeksteen. Het zijn werken van jonge kunste-
naars die in Budapest wonen en werken en graag 
hun werk in Nederland tentoonstellen. Naast deze 
hedendaagse kunst, wordt er ook volkskunst ge-
toond. Dagelijkse gebruiksvoorwerpen uit het be-
gin van de vorige eeuw. Ook is er klederdracht uit 
die tijd te bewonderen. 
 
De opening van de tentoonstelling is op 15 no-
vember a.s. om 14.00 tot 17.00u.  Er zijn Hon-
gaarse hapjes en er is Hongaarse wijn. En natuur-
lijk ook Hongaarse muziek en dans. Echt een mid-
dag om Hongarije en Noordlaren te leren kennen. 
Op 13 december is weer een vrij toegankelijke ex-
positie, ook weer van 14.00u tot 17.00u. Verder is 
de expositie op afspraak te bezichtigen: 
0681521291 / www.magyar-kiallitas.nl 

 
 

Vervolg pagina 3 - Van oude boeken... 
 
Na één jaar scharrelen was het dan zover; ik had 
genoeg materiaal om een kast te bouwen. 
Via Facebook komen de leukste reacties binnen 
vanuit het hele land. Dan besef je pas hoeveel 
toeristen van heinde en verre ons mooie dorp ko-
men bezoeken. 
 
Waarom doe ik het zo? Scrooge & Co werkt van-
uit idealistisch standpunt; wat ik wil is een aantal 
dingen: 
 

- Samen delen 
- De discussie op gang brengen over verspilling 

en verantwoord omgaan met wat we heb-
ben 

- Het huidige economische model van groei en 
winst aan de kaak stellen 

- Mensen laten ervaren hoe het is om te geven 
en te krijgen 

- Laten zien dat niet aan alles wat je onder-
neemt voorwaarden verbonden hoeft te zijn 

 
Soms komen via Scrooge & Co aanbieders en 
verzamelaars bij elkaar; zo heeft een collectie 
van zeventig gebonden delen Karl May in go-
tisch schrift een nieuw onderkomen gevonden 
bij een enthousiaste verzamelaar. De boeken 
een  nieuwe bestemming, schenker en ontvan-
ger tevreden. 

 
Hoe werkt het nu precies? 
De aangeboden boeken mogen gratis meege-
nomen worden, in onbeperkte hoeveelheden. 
Als je leuke boeken ziet voor de buurman of 
opa & oma, mag je die natuurlijk ook meene-
men. Zonder verplichtingen.  
 
Als je contact opneemt met Scrooge & Co ma-
ken we een afspraak, en neem ik alle aangebo-
den boeken mee. Dat betekent dus dat je in 
één keer van alles af bent, dan zoek ik het later 
thuis wel  
Uit. Indien nodig haal ik de boeken zelf uit de 
kast, of help ik met inpakken.  
 
De boeken die binnenkomen worden uitge-
zocht. Een deel wordt apart gelegd voor lief-
hebbers, die zich hebben opgegeven bij Scroo-
ge & Co. Verder worden de boeken bekeken op 
netheid, en op inhoud en gesorteerd op taal en 
een paar thema’s. Uiteindelijk gaan ze de kast 
of de kraam in, waarbij ik probeer om voor ie-
dereen wat interessants aan te bieden.  
 
Komend jaar komt de boekenkast zeker weer 
bij het haventje te staan, en wie weet kom je 
me nog eens tegen ‘ergens’ op een markt. In 
ieder geval: veel leesplezier!! 
 
 
 Scrooge & Co, Boenderstraat nummer 6, tel 050-
4096305, of via de mail ljharryvan@live.nl, Face-
book bij Scrooge & Co, of op LinkedIn onder 
LeoJ.Harryvan 
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FEESTELIJK KERSTCONCERT  
Door Culturele Commissie Noordlaren 

 
De Cultuele Commissie Noordlaren presenteert 
op zaterdagavond 19 december om 20.00 uur, 
een feestelijk kerstconcert in kerstsfeer met 
Tous les oiseaux d’Europe in de Bartholomeus-
kerk. Een vocalgroep bestaande uit 20 zangers 
en zangeressen onder leiding van Hans Kalde-
way. Ieder jaar rond kerst brengen de ‘vogels’ 
een bij het seizoen passend concert. Naast een 
selectie van het koorrepertoire - met eigenzinni-
ge versies van popnummers vanaf de jaren ‘70 
tot nu - brengen zij sfeervolle winter- en kerstlie-
deren.  
 
Kom, luister, zing mee en geniet van dit concert 
bij kaarslicht in de Bartholomeuskerk in Noordla-
ren. U bent van harte welkom! 
 
Entree, inclusief een glaasje glühwein of kwast 
tijdens de pauze:  12,50, kinderen tot 12 jaar 
€5,00.  
 
Reserveren: cultuur-noordlaren@hotmail.com of 
telefonisch 4094657. 
 
Alvast noteren: 31 januari Linde Nijland en Bert 
Ridderbos (winterse liedjes) en 20 maart 
Nootasaxophoneduo (gevarieerd programma) 

VROUWEN VAN NU  
60 JAAR IN NOORDLAREN  
Door Ida Kroeze 
 

De titel is alles zeggend.  
 
In februari 2016 bestaat onze vereniging 60 
jaar. Wij willen daar op onze bijeenkomst in 
februari uiteraard aandacht aan besteden! Er 
is veel veranderd in deze jaren, zowel in on-
ze afdeling als in het dorp. Maar Vrouwen 
van Nu probeert nog steeds maatschappelij-
ke betrokken te zijn en staan open voor iede-
re vrouw, ongeacht leeftijd, politieke kleur en 
geloof. 
 
Vrouwen van Nu is een organisatie van vrou-
wen met hart voor de leefomgeving in de 
plattelands-en stedelijke gebieden, die elkaar 
willen ontmoeten, hun creativiteit willen ont-
plooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling 

willen werken en met daad en krachtige stem 
willen participeren in hedendaagse maatschap-
pelijke ontwikkelingen. 
 
Onze afdelingsavonden worden gehouden in 
het dorpshuis ‘De Hoeksteen’ in Noordlaren. We 
beginnen om 20.00 uur  (tenzij anders ver-
meld).Kijk voor meer informatie op de website: 
www.vrouwenvannu.nl. Of neem contact op met 
Ida Kroeze via info@bebnoordlaren.nl 
 
 Zonder u geen vrouwen van nu! 
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KLAVERJASSEN 
Door Borgert Vrieling en Martinus Tuik 

 
Het klaverjasseizoen is inmiddels weer begon-
nen. We hebben nu twee klaverjasavonden ge-
had met een goede opkomst en veel gezellig-
heid. 
 
Heb je zin om een avond gezellig te klaverjas-
sen, schroom dan niet en schuif lekker aan. 
De volgende vrije klaverjasavond is vrijdag 27 
november. 
 
We beginnen om 20.00 uur in de Hoeksteen. Er 
worden drie rondes gespeeld. 
De is entree € 6,- p.p. 
 
Voor de vaste deelnemers: noteer de volgende 
data hieronder alvast in je agenda. 
Wij hebben er weer zin in. Tot 27 november! 
 
 
Uitslagen vrije klaverjasavond Noordlaren 
 
25 september 2015: 
 
Klaverjassen: 
1. H. Wolters  4831 punten 
2. J. Veldman  4774 punten 
3. Libbe. Kok  4770 punten 
P. R. Raangs  4093 punten 
 
30 oktober 2015: 
 
Klaverjassen: 
1. E. Berends  5874 punten 
2. T. Huizing  5758 punten 
3. J. Swaving  5588 punten 
P. Libbe. Kok  3574 punten 
 
Data vrije klaverjasavonden: 
 
27 november 2015 
18 december 2015 
22 januari 2016 
26 februari 2016 
25 maart 2016 

KERSTBOMEN 
EN KERSTMARKT  
Door Inge Mook 

 
Op Zaterdag 12 december van 14.30 - 18.00 
uur is iedereen welkom in de Rieshoek. Vorig 
jaar was het zeer gezellige en geslaagde mid-
dag en daarom doen we het nog een keer! 
 
De Stichting Festiviteiten Noordlaren houdt 
haar kerstbomen actie, op het plein kunnen de 
bestelde bomen worden afgehaald. Binnen is 
er een Kerstmarkt. Vorig jaar waren er diverse 
kraampjes met onder andere ter plekke gebak-
ken kniepertjes, bloemstukjes, kerstdecoratie. 
Wilt u iets verkopen meld u dan aan bij Janet 
Fonk  (janetfonk@hotmail.nl) 
 
Dit jaar is het mogelijk om uw oude kerstballen 
en kerstversiering in te brengen voor herge-
bruik/verkoop. 
 
En natuurlijk weer het succesnummer: 
   
  ´Heel Noordlaren Bakt´ 
 
Wie kan bakken wordt uitgenodigd om de uit-
daging aan te gaan en zijn betrokkenheid bij 
het dorp te vertalen in een mooi gebakken 
taart. Ook kinderen van Noordlaren zijn vooral 
uitgenodigd om hun “bak” talenten te tonen. 
 
De gebakken taarten kunnen we dan tijdens 
die dag bij de koffie/thee serveren tegen een 
geringe vergoeding. Pak die handschoen op, 
bak een taart, of kom gezellig op de bijeen-
komst taart eten. 

  
De opbrengst van de kerstbomen is voor het 
dorpsfeest, die van de kerstmarkt voor het 
draaiend houden van de Rieshoek.  
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EEN TIJD VAN KOMEN—EEN TIJD VAN 

GAAN 
Tijd van Gaan 

Door Rina Hoenderken 

 

Wil u zich even voorstellen?  

Mijn naam is Rina Hoenderken, getrouwd geweest met 

Lucas Hoenderken die dit voorjaar overleden is. 

Wat deed U in het dagelijks leven?  

Wij zijn in 1947 getrouwd en woonden jaren aan de 

Zuidlaarderweg73 bij de molen. 

We hebben daar samen de boerderij gerund en hadden 

daarnaast een veevoederhandel. 

Waarom verhuisde u ?  

Ik ben verhuisd naar Zuidlaren naar Tienelswolde (nu 

Mozaiek) omdat de gelegenheid zich voordeed om er te 

wonen en wanneer het nodig is, ook verzorging te kun-

nen krijgen.  

Wat gaat u het meest missen?  

Het meeste mis ik wel de ruimte om het huis en de bu-

ren, die zo even binnen kwamen lopen voor een praatje 

of wat hulp en de gezelligheid die dat meebracht.  

Wat is uw dierbaarste herinnering?  

De leukste herinneringen zijn wel de dorpsfeesten, of 

eigenlijk de  

voorbereidingen waarbij de wagens bij ons in de schuur 

werden versierd.Altijd een hele gezellige tijd. 

Wat mij het meest is bijgebleven uit het verleden is toch 

wel de gezelligheid met de vele winkels, zoals bakker 

Hidding en de winkel van Wieland de lapjeswinkel van 

Timmer, waar je elkaar ontmoette en iedereen elkaar 

kende. 

Wat is je favoriete plek in Noordlaren?  

Mijn favoriete plek is natuurlijk bij de Molen en de polder 

zoals die vroeger was.  

Wilt U verder nog iets kwijt?  

Dat Noordlaren een gezellig dorp mag blijven en het 

verenigingsleven ook in de Hoeksteen mag blijven be-

staan.  

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 9 JANUARI 2016 IN 

“DE HOEKSTEEN” 

Door Astrid Crom, Tineke Lageveen, Suzanne van de Land 

Beste dorpsgenoten, 

Bijna twee decennia lang hebben wij tijdens de 

nieuwjaarsreceptie genoten van het optreden van 

Thomasvaer en Pieternel. 

Dit behoort inmiddels tot het verleden. Een spik-

splinter nieuwe commissie is aan het werk gegaan 

om iets nieuws en iets leuks te bedenken.  

Wat wij graag willen is een leuke avond om elkaar 

een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen en een leu-

ke grappige show die anders is. Wat niet anders 

is, is de hapjeswedstrijd, die gaat gewoon door 

net als andere jaren 

 Wij zijn er inmiddels in geslaagd om iets te doen, 

iets anders te vinden waar U vast wel om kan la-

chen, maar of het echt leuk wordt, hangt ook af 

van U, U moet wel komen!! Het gaat er namelijk 

om dat U de 9
e
 januari een leuke avond heeft, 

waar gelachen en gedronken wordt en waar gege-

ten wordt van de heerlijk hapjes, die U zelf ge-

maakt heeft. 

U kunt een teaser trailer van dit komende spekta-

kel binnenkort zien op Youtube, onder Nieuw-

jaarsreceptie Noordlaren 2016. 

Wat is een teaser trailer? Dat is een soort voor-

filmpje van wat er gaat gebeuren op 9 januari 

2016 in “De Hoeksteen”. Wij raden U aan dit film-

pje aandachtig te bekijken en dan blijft U echt niet 

thuis. 

Wij doen dit niet alleen als commissie, wij hebben 

gelukkig de hulp van gerenommeerde Noordlaar-

ders met ervaring en humor, wat U in de trailer 

duidelijk kunt zien!  

Dus schroom niet en kom in elk geval kijken op 9 

januari 2016 om 20.00 uur in “De Hoeksteen”. 

Hein Gaarenstroom 
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