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Beste Lezer 
 
 
Met respect voor alle hard werkende Noordlaarders en
daarbuiten:
Blijf zo gezond mogelijk, geniet, wanneer het kan van het
ontluikende voorjaar.
De Redactie
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Schrik(kel)borrel
Hovenpad, de Steeg en Achter de Hoven presenteren:
Moord in de Rieshoek
 
Op schrikkelzaterdag was de Rieshoek het toneel van wat
schimmige praktijken. Nog voordat ons dorp volledig in
duisternis was gehuld, waren de kinderen al vertrokken naar
Wakkerdam op zoek naar weerwolven. Hoewel het voor
sommige kinderen best moeilijk was om de ogen gesloten
te houden, werden er toch best veel weerwolven ontmas-
kerd met behulp van Cupido, de Ziener en het Onschuldige
meisje. Tussendoor was er ranja, soep en, het inmiddels
traditionele, broodje knakworst. De ouders en andere dor-
pelingen bereiden zich voor op een spannend avondje. In
de hal en de gymzaal was al duidelijk dat er iets stond te
gebeuren... En toen de kinderen eenmaal naar bed waren,
was het dan zover. Drie groepen gingen aan de slag om de
drie gepleegde moorden op te lossen. Heel bijzonder om
te merken hoe snel alle deelnemers vrijwel direct opgingen
in hun rol om te verbloemen of te ontmaskeren wie nu
precies de moordenaar was.
 
Hoewel de opkomst dit keer niet heel groot was, was het
weer een gezellige en geslaagde dorpsborrel. Ik heb weer
nieuwe dorpelingen ontmoet en al bekende dorpelingen
nog beter leren kennen. Veel dank aan de organiserende
straten: Achter de Hoven en De Steeg.
 
Hopelijk zien we jullie allemaal weer op de ‘Koningsborrel’.
 
Namens de Activiteitencommissie
Nancy van Velzen
 
Een paar keer per jaar vinden er in de Rieshoek dorpsbor-
rels plaats. Voor de organisatie ervan worden straten be-
naderd. De Activiteitencommissie ondersteunt en denkt
mee om er een gezellige avond van te maken. Door middel
van een thema en/of activiteit is het altijd weer anders, maar
het bijpraten met en/of ontmoeten van andere dorpelingen
is een vast gegeven. De opbrengst komt ten goede aan de
Rieshoek. Lijkt het jou/jullie ook leuk om een keer een
dorpsborrel te organiseren, met je straat en/of een andere
‘dwarsverbinding’ neem dan contact met ons op (rieshoek.
noordlaren@gmail.com).

Aktie in de Rieshoek
door Ditmar Toxopeus
 
Vertrouwd onderwerp op deze plek. Nieuwe auteur. Maartje
heeft de pen voor het nieuws over de Rieshoek aan mij
overgedragen. En nu is het dus aan mij om u op de hoogte
te houden van hetgeen er allemaal gebeurt in onze oude
school.
 
Heel wat kan u vertellen. Zoals Maartje al vertelde, hebben
we het gebouw sinds 29 november echt in ons bezit. Dat
was ook het moment dat we echt los konden en mochten
gaan. Tot dat moment was het gebouw van de gemeente
Groningen. En ambtenaren vinden het niet leuk als je gaten
in hun gebouw boort, muren doorbreekt of in de elektrische
installatie begint te knippen. Voor elke scheet moesten we
bellen, mailen, op bezoek. En vaak was het antwoord: “Nee,
niet zolang het pand van ons is”. Begrijpelijk maar ook
frustrerend, want we hadden en hebben veel plannen.
Bovendien kregen we af een toe ook wel de vraag uit het
dorp: “wanneer gaat er nu wat gebeuren dan ?”  Nou.  Nu
dus.
 
De Tuinzaal wordt het nieuwe onderkomen van de Noord-
mannen. De boel staat momenteel volledig op zijn kop. De
mannen zijn keihard aan het werk en binnenkort maakt de
aannemer een extra deur in de muur zodat er beter toegang
is tot de keuken. Ze hebben beloofd dat deze verbouwing
ook echt snel af is.
 
Die keuken gaat ook aangepakt worden. We willen kook-
gelegenheid gaan realiseren. Hierdoor kan LEFF haar
diensten uitbreiden, maar ook voor het dorp geeft dit meer
mogelijkheden voor borrels, maaltijden, bijeenkomsten etc.
 
Met een club als de Noordmannen binnen je muren red je
het natuurlijk niet met de huidige installatie voor water,
elektronica, wifi en afvoer. Wordt dus ook allemaal aange-
pakt. En om te zorgen dat we er in de winter (als die nog
eens terugkomt) warmpjes bij zitten gaan we ook de isola-
tie van het pand verbeteren.
 
Dat is wat er binnen gebeurt en staat te gebeuren. Buiten
zijn we ook al lekker bezig. De zieke boom achter bij de
tuinzaal is verwijderd. De Jeu de Boules baan is inmiddels
verbreed. En aan de verlichting rondom het pand zijn we
begonnen. De lampen onder de boom doen het inmiddels
weer, helaas hebben ze wel wat last van het Noordlarens
elektronica virus. Dus de ene keer wel, de andere keer niet.
Maar ook dat lossen we op
 
Zoals u ziet, er gebeurt momenteel van alles. Veel is ook
te volgen op onze website en facebook pagina. En kom
anders gewoon eens langs. Kan je bij LEFF gelijk koffie met
wat lekkers halen.
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Noordmannen
door Peter van Ek
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe gaat het eigenlijk met die mannen in Noordlaren vraagt
u zich wellicht af ? Nou dat zal ik hier eens even uit de
doeken doen. Nou weet ik niet precies waar u de afgelopen
tijd bent geweest. Bent u op de kerstborrel geweest? Of
wellicht op de nieuwjaarslok van de Hoeksteen. Want daar
had u ze al kunnen ontmoeten.
 
De Noordmannen vervulden de taken waar zij goed in zijn,
namelijk het bemannen van de bar, en zorgen voor een
open en hartelijke sfeer. Uitstralen van gemoedelijkheid en
positivisme. Het uitdragen van de ‘en toch’ mentaliteit. Altijd
op zoek naar verbinding en verbroedering.
 
Maar niet alleen in Noordlaren werden de mannen opge-
merkt; ook in Groningen. En niet door zomaar wat mensen.
De originele ‘Noordmannen’, die van radio Noord wilden
wel eens kennis maken met het cluppie mannen die dezelf-
de naam droegen als zij. Overigens gebaseerd op toeval,
voor de geschiedschrijvers onder ons.
 
En zo geschiedde dd. 26 januari 2020, dat de naam
Noordlaren, weer eens de ether in werd geslingerd.
Noordlaren wederom op de kaart en dat zonder ijs. Een
probleem was wel dat we officieel nog niet opgericht waren,
maar een clublied hadden we al wel. Geschreven door de
vader van Marc werd het live en loepzuiver gezongen dor
zo’n 15 bassende Noordmannen. Ik geloof dat het lied nog
te beluisteren is op radio Noord.
 
Daarna een tijdje radiostilte, maar achter de schermen
gebeurde er van alles. Er werd gekeken hoe het moest met
de inrichting van het lokaal, er werd overlegd met het
Rieshoek bestuur, dat een zeer positieve ervaring was.
Nogmaals driewerf hoera voor de fijne Rieshoekers. Er
werden statuten geschreven en er werd contact gezocht
met Erwin Akkerman, de notaris van het Notariaat ‘Zuidla-
ren & AA en de Hunze’. Deze was gelijk zo enthousiast, dat

hij lid werd van de Noordmannen en gratis meewerkte aan
de oprichting. Fantastisch toch ?

 
Inmiddels zijn de plannen rond, binnenkort hebben de
Noordmannen hun eigen onderkomen in de Rieshoek. Het
lokaal zal op tijden dat de Noormannen deze niet gebruiken
ten dienste staan voor de Rieshoek in het algemeen en het
dorp in het bijzonder. Wij hebben er zin in, u ook hoop ik.
 
De komende tijd zal worden gebruikt om te klussen, en om
de benodigde bescheiden rond de oprichting rond te krijgen.
 
Trouwens u kan nog steeds lid worden van de Noordman-
nen, ook als bedrijf. Ook alleen financiële ondersteuning is
mogelijk dmv een lidmaatschap.  Maar als je dan toch be-
taalt, kom gewoon eens langs.
 
Binnenkort meer Noordman……………..
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Historisch document over Noordlaren
uit 1742 opgedoken
door Henny Groenendijk
 
Tussen de papieren van wijlen de ouders van Frederik
Moltmaker zat een handgeschreven document dat er wel
erg oud uitzag. Frederik ging te rade bij dorpsgenoten en
besloot de pachtbrief – want dat was het – over te dragen
aan de Groninger Archieven, ‘want weggooien is ook zo
wat’ aldus Frederik. Hij vermoedt dat zijn vader, die veel op
had met oudheden, het stuk van een dorpsgenoot heeft
gekregen. De in de akte genoemde personen zijn namelijk
geen familie van de Moltmakers.
 
De transactie speelt zich af in Noordlaren en dateert van
12 maart 1742. Deze maartmaand is het dus 278 jaar ge-
leden dat het document werd opgesteld. Een Noordlaarder
genaamd Egbert Willems (geboren 1701) hanteert daarin
mede namens zijn beide zusters Lammechien en Grietien
de pen. In het dorp gaat een stuk ‘moesland’ van drie spint
groot (1 spint = 1,7 are), belast met 24 jaar pacht, over aan
ene Jan Harms. Het document is nog in uitstekende staat
en het Nederlands is ook nog redelijk te begrijpen, hoewel
de gezwollen taal ons heel omslachtig voorkomt [afb. 1].
 

1. De pachtbrief van 1742, voor- en achterzijde.

Getranscribeerd staat er het volgende:
Wij ondergeschreeven Egbert Willems ende zijn beijde
susters Lammighien Willems Ғ [boven dit invoegteken staat:
weduwe van [Varm brant?]] meede Cavierende voor haer
onmondige soonthien ende Griethien Willems broer en
susters bekennen en vklaeren met deesen openen stock
leggens pagtbrief voor ons ende onse Erfgenamen uit
handen hebbe verkoft in dato den 12 Meert 1742 verpagt
of versettet te hebben gelijck wij verpagten door deesen an
de E Jan Harms en Fennighien Beerents Egte luiden een
seecker stuck moesland of hof in Noordlaeren geleegen het
hooge hoffien genaemt drie spind land grood daer de kerck
staed ten Noorden ten oosten Willem Jans Wed. en con-
sorten ten Zuiden Taele Hammings Wed. en consorten ten
Westen Jakoob Hindricks naeste is angeswettet en daer
van twie spind pagt jaerlijcks te betaelen an Zuidlaerder
pastoor welcke pagt van dit boven genoemd stuck moes-
land sal vast staen en duiren den tijd van vier en twintig
agter een volgende jaeren en een anvanck genomen
Hebben den 12 Meert 1742 voords genoemde stuck lands
soo grood en klein goed en quaet als het in zijn Eijnden en
Swetten daer is geleegen sonder de maete daer op t leggen
en sulckes met haer pryveleesien en geregtigheeden als
meede een vrije uitvaerd als meede servetuiten en lasten
boven genoemt sonder verpondinge of ander lasten als wij
verkoperen het selve hebben gebruickt of pagtenaren en
dat voor een somma van viertig Caerlo gulden segge 40
guldens welcke pagtpenningen wij verpagtenaeren beken-
nen ten vollen van de opgemelte pagtenaeren ontfangen t
hebben doen de gemelte pagtenaeren door desen quittee-
rende en in vollen Eijgendoom en posses van gemelte
pagtnaeren t stellen om daer meede te doen als een jeeder
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met verpagt goet geoorlooft is Het zijom daer op t timmeren
of anders na regt, en is bij deesen Wel Expresse gecondij-
tionierd Ғ [in de linker kantlijn is na dit invoegteken vermeld:
‘oock dat die put op haer plaets sal blyven ende hij de vrije
toegank […] putte sal hebben Jan Harms sijn [….] Egtelui-
den’] dat indien verpagtenaeren na omkomste van genoem-
de pagtenaeren dit verpagte stuck lands weederom gelief-
de t Reedinieren dat als dan verpagtenaeren gehouden
sullen zijn gementionierde pagtpeningen met alle ander
uitgeschooten geld soo van Melioratein en all ander ver-
beeteringe het sij van timmeren graeven en door voo[rds]
op wat wijse gedaen volgens opstellinge daer van gedaen
dogh niet onder Eede sal worden of hebben t verklaeren,
maer de opstellinge daer van gemaeckt ten allen tijden
geloof me[…]tieren door verpagtenaeren an de pagtenae-
ren in vrije Const en schaedeloos geld op een termijn
weederom t Restiuweeren en betaelen en pagtenaeren
gehouden sullen sijn dit verpagte weederom t Cedieren en
sullen alsdan de huiren jaerlijcks worden gereeckent na drie
ten hondert en de Renten na vijve per sento welcke meer-
der rente als huire jaerlijcks boven de voorgenoemde
penningen meede an de pagtenaeren door de verpagte-
naeren sullen moeten worden betaeldt dog sullen de pag-
tenaeren na om komste van gementioneerde pagtjaeren
geen magt hebben om het verpagtede an verpagtenaeren
weederom te konnen opdringen maer sullen het selve als
dan an haer moeten behouden en stellen wij verpagtenae-
ren een ijder in solidoom voor de vrije leverantie van het
verpagtede ten onderpande alle onse goederen soo bobile
als inmobile geene hoe ofte waer geleegen van alle Exempt
de selve alle hooge ende laege regte ende gerigten ende
reale Excuitien submittierende tot meerder securiteit en
vestenisse deeses is hyr van den stock gelegt na Selwerder
lantregt gebruicklijck als waeren voor de E Jan Hovinge
Hindrick Westebrinck en Hindrick Ottens die deesen nef-
fens verpagtenaeren hebben onderteijckent Actum Noord-
laeren den 12 meert 1742.
 
Eegbert Willems Jan Hoovinge
Grietien Willems Hindrick Westebrinck
Hindrick Ottens
 
[en in ander handschrift toegevoegd] Egtberdt Willems en
griethijn Willems voor die vrie leverantie voor haer suster
lammighijn willems borge zijnde in preesemtie van onse
stock leggens mans die deesen beneffens haer hebben
onderteyckent
 
Wat maakt deze akte zo interessant? We moeten bedenken
dat er in 1742 nog geen kadaster was, geen landsdekken-
de opmeting van percelen, voorzien van perceelsnummers.
Dat ontstond pas 90 jaar later met als doel belastingheffing.
Om bij een dergelijke transactie de plek of het goed te
omschrijven waren er in 1742 dus veel woorden nodig. Dat
zien we hier dan ook gebeuren. Het gaat om: ‘een seecker
stuck moesland of hof in Noordlaeren geleegen het hooge

hoffien genaemt drie spind land grood daer de kerck staed
ten Noorden ten oosten Willem Jans Wed. en consorten
ten Zuiden Taele Hammings Wed. en consorten ten Westen
Jakoob Hindricks naeste is angeswettet’. Het perceel wordt
dus omschreven als ongeveer 5 are groot, liggend ten
noorden van de kerk en verder door de belendende eige-
naren ingesloten. Zo’n omschrijving voldeed toen, iedereen
in Noordlaren wist om welk stuk het ging. Bij de transactie
hoorde ook een ritueel dat ter plekke moest worden voltrok-
ken: de stoklegging. Stoklegging was een oeroud gebruik
dat tot plusminus 1800 in zwang is gebleven en teruggaat
op het Drentse landrecht, zie Wikipedia. De latende partij
legde een stok neer op de grond en de verkrijgende partij
nam deze stok weer op, waarmee de overeenkomst was
bekrachtigd. Het was een puur symbolische daad waarbij
getuigen, familie of buren, niet mochten ontbreken. We zien
de pachtbrief dan ook mede ondertekend door een tweetal
getuigen maar vreemd genoeg niet door de pachter Jan
Harms zelf. Hoewel stoklegging een oud Drents gebruik is,
vermeldt deze brief ‘tot meerder securiteit en vestenisse
deeses is hyr van den stock gelegt na Selwerder lantregt
gebruicklijck’. Noordlaren hoorde administratief tot het
Gorecht en viel daarmee onder het Selwerder landrecht.
Drentse gebruiken en Groninger rechtspleging weerspie-
gelen de tweeslachtigheid waarin ons dorp verkeerde. We
zien die ook op ander gebied. Bijvoorbeeld in het taalge-
bruik, dat in deze brief veel Drentser aandoet dan tegen-
woordig het geval is. Het perceel in kwestie heette in de
volksmond Hoog hoffien, hoge hof, voor Noordlaren trou-
wens een nog niet eerder geregistreerde toponiem. Het
verkleinwoord –ien komen we vaker tegen, zoals in het
Hilleg Bergien (‘t Heilig Bergje) in het Noordlaarderbos, een
naam die ook door het Drents is beïnvloed.
 
Waar lag het Hoog hoffien eigenlijk? Eppo van Koldam, die
uitgebreid archiefonderzoek doet naar personen in de oude
gemeente Haren, antwoordt desgevraagd dat individuen
wel via doop en dood en soms ook in hun beroep te volgen
zijn. Maar het ontbreken van een kadaster of van huisnum-
mers maakt het bijzonder lastig te bepalen wáár precies
men woonde of land bezat. Zo was Jan Harms, de pachter,
van beroep ‘snijder’ (kleermaker) en een van de belenden-
de eigenaren, Jacob Hindrix, wever. Maar waar woonden
die mensen precies? Van Koldam komt wel tot de conclusie
dat het perceel middenin het dorp lag. ‘Hof’ geeft aan dat
het een boerenerf betreft, ‘hoog’ dat dit erf op de Hondsrug
ligt. De ‘hoven’ strekten zich in die tijd al uit tot aan de knik
in de Lageweg-noordzijde. De genoemde hof is echter
onbebouwd, want ‘moesland’. Maar er is ook sprake van
een put waaraan men kennelijk waarde hecht: ‘dat die put
op haer plaets sal blyven ende hij [de pachter] de vrije
toegank [tot de] putte sal hebben’. Een waterput wijst op
een oud erf waarbij in dit geval geen boerderij meer hoort.
Dat is op zich niet vreemd: boerderijen brandden om de
haverklap af of hadden maar een beperkte levensduur.
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Deze verlaten hof bevond zich nog in de kern van het dorp
maar al ten noorden van de kerk. De oudste, min of meer
nauwkeurige kaart van het dorp Noordlaren is die van
Hottinger, opgemeten tussen 1792 en 1794, dat is 50 jaar
na het opstellen van deze overeenkomst [afb.2]. Pakken
we deze Hottinger-kaart erbij, dan zien we ten noorden van
de kerk, binnen de oude hovenstructuur, twee open plekken
die best 5 are groot kunnen zijn geweest. De veldnamen-
kaart van Noordlaren, aanwezig in de Groninger Archieven,
geeft voor een van deze plekken als toponiem Olhof. Dat
zou aardig passen bij het moesland met daarin een water-
put. Het betreft de huidige appelhof van de familie Bronk-
horst en het zou me niet verbazen als we hier het Hoog
Hoffien voor ons hebben. Of anders één perceel zuidelijker,
dat van Docter.
 

2. Noordlaren op de Hottinger kaart, 1792-1794, het noor-
den is links. Recht onder de letter M van Meerlust ligt de
kerk met pastorie. Ten noorden van de kerk zien we nog
open plekken; hier moet het Hoog Hoffien hebben gelegen.
Uit: H.J. Versfelt, De Hottinger-atlas van Noord- en Oost--
Nederland (Groningen 2003).

3. Frederik Moltmaker overhandigt de pachtbrief aan Se-
bastiaan Vos (links), collectiebeheerder archiefbewerking
van de Groninger Archieven, 26 februari 2020

Mensen die goed thuis zijn in deze periode en de juridische
materie er omheen zullen er veel meer in deze pachtbrief
aantreffen dan ik hier heb aangestipt. Het is een misvatting
te denken dat vroeger alles simpel in z’n werk ging; er
golden ook op het platteland tal van mondelinge afspraken
en hier heeft men gepoogd die zo goed mogelijk op schrift
te zetten. De pachtbrief uit 1742 is al 278 jaar lang door
iemand uit Noordlaren bewaard, het laatst door de familie
Moltmaker. Frederik Moltmaker heeft er goed aan gedaan
de brief aan de Groninger Archieven te schenken, de beste
garantie dat die nog minstens hetzelfde aantal jaren be-
waard blijft, als waardevolle bron voor onderzoek naar de
lokale historie. [afb.3].
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Het is Officieel
 
Ja beste medebewoners. Het is officieel, Noordlaren heeft
een herensociëteit. Op 12-3-2020 zijn we officieel van start
gegaan. Erwin Akkerman heeft de statuten officieel vastge-
legd en er was een feestelijke avond voor alle Noordmannen
georganiseerd door Willem. Maar helaas…..
 
Dit was ook de avond waarop strengere maatregelen
werden getroffen vanwege het corona virus, de avond
waarop Nederland ging kijken naar zijn voorraad toiletpa-
pier, en waarop de verre vriend het toch won van de
hoestende nabije buur. De (gr)appjes kwamen binnen en
er werd besloten om een pas op de plaats te maken. Het
werd een kleinere bijeenkomst, en toch niet minder gezellig.
Met veel paprika chips, Amstel biertjes en Fanta werd het
een heel gezellige avond.
 
De oprichting van de Noordmannen is nu officieel! We zijn
er, en we blijven!
 
Op dit moment zijn we druk bezig met lawaaiige en stof
uitbrakende mannenapparaten het voormalige klaslokaal
smoel te geven onder de bezielende leiding van Arjen. Kom
gerust langs, maar vergeet je stofmasker niet, hier werkt
deze namelijk wel….Een brede zwaai en glimlach en
vooral een goede gezondheid voor jullie allen….
 
Het bestuur van de Noordmannen

Paasvuur in Noordlaren
Sparen voor het dorpsfeest 2023
 
Hallo Noordlaarders!
 
Wij, Stichting Festiviteiten Noordlaren, gaan traditiegetrouw
weer een PAASVUUR organiseren en gaan er van uit dat
het weer net zo gezellig wordt als de voorgaande jaren. En
hopelijk is het weer ons deze keer gunstig gezind. Dit jaar
gaan we, wegens groot succes, dit weer doen op 1e
Paasdag. Let op: uiteraard moeten ook wij rekening houden
met de richtlijnen die het RIVM tzt afkondigd rondom het
Coronavirus. 
 
Dus op 1e Paasdag - zondag 12 april - om ongeveer 20.00
uur wordt het vuur ontstoken.
 
Dit festijn kan alleen een succes worden als wij ons houden
aan de wettelijke voorschriften en regels die ons zijn opge-
legd door de gemeente.
 
Wat allemaal naar de paasbult gebracht mag worden:
- puur snoeihout en takken (geen stammen!)
- alleen onbehandeld hout
 
En wat er dus absoluut niet gebracht mag worden:
- autobanden
- geverfd en/of geïmpregneerd hout
- planken, deuren, etc. waar spijkers inzitten
- stobben
- afgewerkte olie
- grote doorgezaagde boomstammen
- papier en kunststof
 
Het plan is als volgt:
Onder streng toeziend oog van onze commissieleden kunt
u uw goedgekeurde materialen komen brengen tegen be-
taling van € 5,- voor kleine kar per keer; € 10,- voor tande-
masser per keer en voor boerenkar € 20,- per keer, op
- GOEDE VRIJDAG 10 april van 10.00 – 17.00 uur
- Zaterdag 11 april van 10.00 uur – 17.00 uur
 
Locatie: Aanvoer van hout over WEG NAAR DE KERKDUI-
NEN, bij de molen naar achteren. LET OP: ALLEEN OP DE
AANGEGEVEN DAGEN + TIJDEN BRENGEN. Buiten de
bovenstaande dagen en tijden is het NIET geoorloofd
materiaal af te leveren.
 
Contactpersonen Paasvuur: Gezienus van Iren (0650260215)

OVERDUIN
CASANDER.NL

Hereweg 95  | 9700 AJ  Groningen

050  311 66 66 | info@overduincasander.nl
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KOPJE KOFFIE???
door Tiny Koning
 
Was vroeger Brazilie de hoofdleverancier van koffiebonen,
tegenwoordig kunnen we bonen kopen uit heel veel ande-
re landen. De kenners weten het land van herkomst zelfs
te benoemen. Dat is voor mij een station te ver maar koffie
vind ik lekker. Naast het “gewone” Nederlandse bakje
(overheerlijk natuurlijk) wil ik jullie een paar variaties laten
proeven. Wel zelf maken en veel succes!!!
 
Van de Fransen, voor een warme dag: gekoelde koffie met
chocolade ijs. (voor 2 personen)
 
Je hebt nodig: 1 kopje creme fraiche, 3 kopjes koffie met
melk (geen koffie room) 500 gr. Chocolade ijs en slagroom.
Klop de creme fraiche, de koffie met melk en de heft van
het chocolade ijs goed door elkaar. Doe in glazen en top af
met de rest van het chocolade ijs en een dot slagroom.
Overigens ook lekker opgevuld met Coca Cola.
 
Van onze Engelse buren: Eggnog koffie (voor 2 personen).
Neem een halve kop creme fraiche, 1 kop halfvolle melk, 1
theelepel gebrande suiker, 1 grote soeplepel vol koude
koffie en een theelepel vanille essence. Mix deze ingredien-
ten tot het geheel schuimig wordt. Klaar alweer. In grote
glazen doen en afwerken met een paar reepjes dunne si-
naasappelschil en/of geraspte pure chocolade.
 
Moet het nog sneller? Dan maar op z’n Amerikaans. Zo kun
je je eigen vertrouwde kopje koffie nog lekkerder maken:
Hete, zwarte koffie: voeg een kaneelstokje toe en een
soeplepel slagroom.
Kan ook met ¼ theelepel kaneel en een soeplepel slagroom
waarop een beetje nootmuskaat.
Hete zwarte koffie kun je ook goed half om half drinken met
hete chocolade melk waarop weer een dotje slagroom gaat
en daarop maar weer geraspte chocolade. Ziet er ook nog
leuk uit!!
 
Op deze manier met nog veel meer mogelijkheden kun je
ook een koffiebuffet organiseren voor je gasten. Die kunnen
dan zelf hun eigen drankje maken. Succes verzekerd!

Natuurerven Noordlaren
 door Rianne Luring projectmedewerker Landschapsbe-
heer Groningen
 
Landschapsbeheer Drenthe rondde onlangs haar project
‘Natuurerven Midlaren’ af. In ‘De Oostermoer’ van 11 maart
j.l. kon u hierover een artikel lezen. Het stokje wordt nu
overgedragen aan Groningen.
 
Meer biodiversiteit kan worden gecreëerd door aanbrengen
van meer diversiteit in beplanting, bloemenmengsels,
fruitbomen, bloeiende struiken, en plaatsen van nestkasten.
Met veel plezier start Landschapsbeheer Groningen nu met
het project ‘Natuurerven Noordlaren’!
 
In de afbeelding ziet u welk deel van Noordlaren in aanmer-
king komt voor deelname (het groen gemarkeerde gebied).
Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Voorwaarde
voor deelname is dat uw erf minimaal 0,1 ha groot is.
Landschapsbeheer Groningen zal de erfeigenaren advies
geven over de aanleg en beheer.
 
Wegens het corona-virus laat de aftrap nog even op zich
wachten. Naar alle waarschijnlijkheid zal de eerste informa-
tiebijeenkomst in mei plaatsvinden. Zodra het moment
bekend is, laten we het u weten. In de tussentijd willen we
dit nieuws alvast doorgeven. Mochten er vragen of opmer-
kingen zijn, laat het gerust weten.
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Activiteiten rond de Kerk
door Dick Vos
 
Toen de teksten hieronder ingeleverd werden, was nog
onvoldoende duidelijk of en hoe lang de maatregelen
vanwege het coronavirus van kracht zouden blijven. Zeker
de activiteiten in april zijn onder voorbehoud, check kort van
tevoren de website van de Protestantse Gemeente te
Noordlaren Glimmen: www.pkn-ng.nl.
 
Het samenspel van tekst en muziek in de Matthäus – 5
april
Op zondagmiddag 5 april zal Chris van Bruggen ingaan op
het uitgebalanceerde samenspel van tekst en muziek in de
Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Nergens
wordt zijn vertolking  van het lijdens- en sterfverhaal van
Jezus zo vaak opgevoerd als in Nederland.
 
Op de teksten van het passieverhaal volgens het evangelie
van Matteüs componeerde Bach het notenmateriaal zoda-
nig dat het verhaal ook in muzikale zin wordt uitgebeeld. In
het openingskoor is op het woord ‘klagen’ bijvoorbeeld
steeds een langere, klagende groep tonen te horen. Wan-
neer Jezus zingt, wordt hij steevast begeleid door lieflijke
strijkers – bij wijze van aureool. Behalve bij zijn  allerlaatste
woorden ‘Eli, eli, lama asabthani’. Dan symboliseert hun
afwezigheid de totale Godverlatenheid.
 
Deze en andere voorbeelden zal Chris van Bruggen op 5
april naar voren brengen met behulp van beelden en ge-
luidsfragmenten in de Trefpuntkerk. Aanvang 16.00 uur,
toegang vrij.
 
Pasen in de kerk
Kerkelijk gezien is Pasen een groter feest dan Kerst. Kerst
is het feest van Jezus’ geboorte. Met Pasen wordt gevierd
dat hij door God werd opgewekt nadat hij door mensen ter
dood veroordeeld was en gekruisigd. Juist die opstanding
wordt gezien als de bevestiging dat in God altijd een  nieuw
begin mogelijk is – wat er ook gebeurd is, wat je ook gedaan
hebt, je mag altijd opnieuw en met een schone lei beginnen.
 
In de kerk wordt in verschillende kerkdiensten stilgestaan
bij  de fasen voorafgaande aan de dood van Jezus en zijn
uiteindelijke opstanding. Op Witte Donderdag wordt ge-
dacht aan het Laatste Avondmaal, dat gemeenschap
symboliseert en samen delen. Op Goede Vrijdag wordt
gelezen van de gevangenneming en het sterven van Jezus
en gaat het om de mens en de mensheid die er zo vaak
een potje van maakt. Op zaterdagavond wacht de kerk vol
spanning totdat het levenslicht terugkomt, zou je kunnen
zeggen - tot blijkt dat de dood niet het laatste woord heeft.
Op Paaszondag wordt dat uitbundig gevierd.
 
Op donderdag 9 en vrijdag 10 april zijn om 19.00 uur
diensten in de Trefpuntkerk in Glimmen. Op zaterdag 11

april is de paaswake om 21.00 uur in de Bartholomeuskerk.
Op Eerste Paasdag, zondag 12 april, is iedereen om 10.00
uur welkom in de Trefpuntkerk.
 

 
Hemelvaartspelgrimage
Dauwtrappen? Pelgrimeren? Het is maar hoe je het noemen
wilt. In ieder geval is  er op Hemelvaartsdag, 21 mei, weer
een ochtendwandeling met een spirituele touch. De protes-
tantse kerken te Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren
houden dan hun traditionele Hemelvaartspelgrimage.
 
Om 6.00 uur beginnen we in de Trefpuntkerk in Glimmen.
Via het Noordlaarderbos lopen we richting Zuidlaren en
vervolgens naar de oevers van het Zuidlaardermeer. We
worden begeleid door bioloog Alco van Klinken, die niet
alleen de namen kent van de vogels die je ziet, maar ook
van de vogels die hoort. Even gedetailleerd is zijn kennis
van het landschap en van bloemen en planten.
 
Rond 9.00 uur eindigt de wandeling in Noordlaren, waar
een ontbijt zal klaarstaan in De Hoeksteen. Wie wil, kan tot
slot deelnemen aan een pelgrimsdienst in de Bartholo-
meuskerk, die ook openstaat voor anderen. Aanvang: 10.00
uur. Iedereen mag mee, aanmelding via Dick Vos: scri-
ba@pkn-ng.nl.
 
Feest van de Geest
Tussen Hemelvaart en Pinsteren vindt de landelijke kunst-
manifestatie Feest van de Geest plaats in maar liefst 50
kerken in Groningen en Drenthe. Ook de Bartholomeuskerk
doet mee. Professionele kunstenaars exposeren dan werk
dat ze speciaal voor deze kerkgebouwen maken. Ze laten
zich inspireren door de architectuur van het gebouw én door
het thema van dit jaar ‘In Vuur en Vlam’. Dat laatste sluit
aan bij Pinksteren – het kerkelijk feest van de uitstorting
van de Heilige Geest. Het is de bedoeling kerk en kunst op
deze manier met elkaar in gesprek gaan, zou je kunnen
zeggen. In de kerkdiensten rond die tijd zal er dan ook
 aandacht besteed worden aan de kunstwerken.
 
In de Bartholomeuskerk in Noordlaren verwelkomen we

10 Dorpskrant Noordlaren



kunstenares Josefien Alkema uit Huizinge. Ze werkt op
papier, maar ze maakt ook installaties. Haar uitgangspunt
is gewoonlijk de ongerepte natuur, schrijft ze op haar
website, waarin ze structuur, ritme en compositie zoekt.
Haar onderwerp is een belevenis van licht en ruimte – soms
een mystieke belevenis, soms een fysieke, zintuiglijke. De
natuur is voor haar niet iets om na te maken, maar ‘een
omgeving van stilte, ruimte en vrijheid’.
 
Voor bezoekers zijn de kerken die meedoen aan het Feest
van de Geest toegankelijk op 21 mei (Hemelvaart), 23 en
24 mei en op 30 en 31 mei (Pinksteren) en 1 juni van
13.00-17.00 uur. Vanwege een trouwerij opent de Bartho-
lomeus op 23 mei een uurtje later. Naast de Bartholomeus-
kerk doet een aantal buurkerken mee aan het Feest van de
Geest: de Dorpskerk in Zuidlaren, de Magnuskerk in Anloo,
de Bonifatiuskerk in Vries en de Dorpskerk in Haren. In deze
kerken komt een fietsroute te liggen voor degenen die een
toeristisch rondje langs de plaatsen in de buurt willen
maken. Zie ook: www.feestvandegeest.nl/gnd.
 
Vanwege het Feest van de Geest worden de kerkdiensten
van de protestantse gemeente op Hemelvaart (21 mei) en
Pinksteren (31 mei) gehouden in Noordlaren. Aanvang:
10.00 uur.

2e AED in Noordlaren
door Bernard van de Beek en Bernard Ruding
 

Vrijdag 13 maart staat bekend als een ongeluksdag, maar
voor de bewoners van de Vogelzangsteeg en directe om-
geving mogelijk een geluksdag. Bij de slagerij de Buurderij
werd aan einde van middag de 2e AED van ons dorp offi-
cieel in gebruik genomen.
 
Enige tijd geleden deed zich in de Vogelzangsteeg een
situatie voor waar mogelijk een AED voor gebruikt had
moeten worden. Dat had echter niet gekund, omdat de
dichtstbijzijnde AED in de Hoeksteen of in Glimmen te ver
weg hingen om zinvol gebruikt te kunnen worden. Dit was
voor een aantal bewoners aanleiding om in de Vogelzang-
steeg een cursus voor reanimatie en AED te organiseren.
Vervolgens werd gezocht naar mogelijkheden om in de
Vogelzangsteeg de beschikking te krijgen over een AED.
Jan Arends en de slager van de Buurderij werden bereid
gevonden om bij de ingang van slagerij in de Vogelzang-
steeg een AED op te hangen.

 
De vereniging Dorpsbelangen Noordlaren verleende een
bijdrage in de aanschaf van AED uit het leefbaarheidsfonds.
Om te kunnen reanimeren en de AED te gebruiken is een
cursus nodig.
In samenwerking met de Stichting Groningen Hartveilig
werd begin dit jaar de cursus gegeven in de Hoeksteen.
Ook voor deze cursus werd door de vereniging Dorpsbe-
langen Noordlaren een financiële bijdrage geleverd uit het
leefbaarheidsfonds. 11 bewoners uit de Vogelzangsteeg
en 10 uit de rest van het dorp namen deel. Allen ontvingen
een diploma en mogen nu reanimeren en een AED gebrui-
ken. Een flink aantal van hen heeft zich inmiddels laten
registreren als burgerhulpverlener (BHV'er) en kunnen in
geval van nood via 112 worden opgeroepen.
De kosten voor het installeren van de AED namen de be-
woners van de Vogelzangsteeg en directe omgeving voor
eigen rekening. Met deze 2e AED is de kans dat je als
bewoner van Noordlaren gereanimeerd kan worden wat
groter geworden.
 
 

AED bij de ingang van de slagerij de Buurderij in der
Vogelzangsteeg
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De avonturen van Eva en Beer
door Marijn Pietersen
 
Beer is ziek. De afgelopen dagen voelde hij zich niet lekker.
Hij heeft al een hele tijd niets gegeten en hij blijft bijna de
hele dag in zijn mand liggen. Ook kijkt hij een beetje sip.
Eva vind hem best heel zielig.
 
Mama is vanmorgen met Beer naar de dierenarts geweest.
Beer heeft een infectie, een soort griep, waardoor hij zich
niet lekker voelt. Omdat de dierenarts ook niet zo goed weet
wat er met hem aan de hand is, moet hij bij de dierenarts
blijven.
 
Eva is verdrietig. Ze wilde graag met Beer buitenspelen
vandaag. Het is zulk mooi weer dat ze heel veel zin had om
met de bal te gooien. Of, als hij toch nog ziek was, samen
met Beer televisie kijken en hem af en toe een knuffel geven.
Maar nu kan ze Beer helemaal niet zien!
 
Triiiing! De telefoon gaat. Mama neemt op en vertelt Eva
dat de dierenarts aan de telefoon is. Beer knapt weer een
beetje op, de medicijnen die hij krijgt lijken te helpen. Hij
heeft zijn bakje eten al half leeg. Morgen mag Beer weer
naar huis. Jippie! Eva is heel erg blij. Dat moeten we vieren!
 
Eva knutselt een mooie slinger voor Beer. En een hoed.
Zodat wanneer hij thuiskomt het net een beetje feest is. En
beer is het feestvarken!
 

 
 

Quintusschool zet talent in voor
Make-A-Wish
door Marten van der Molen
 
Een heel jaar lang hebben de kinderen van de Quintus-
school hun talenten ingezet voor het goede doel. Stichting
Make-A-Wish vervult de liefste wensen voor kinderen met
een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Belang-
rijk speerpunt van de school is talentontwikkeling van de
kinderen. “Wij vinden het belangrijk dat ieder kind vol zelf-
vertrouwen van school gaat en overtuigd is van zijn/haar
talenten”, vertelt Nicolet (directrice van de Quintus-
school). Het bedenken en uitvoeren van allerlei mooie ac-
ties waarbij je jouw eigen talenten kunt inzetten, sluit hier
heel goed op aan en bovendien steunen we hiermee een
enorm mooi doel. Ook geeft ze aan heel trots te zijn op de
kinderen van de Quintusschool. De actie is namelijk zo
succesvol geworden door hun initiatieven. Zij kwamen met
alle ideeën en organiseerden grote en kleine acties. Er
werden koekjes gebakken, lege flessen ingezameld, klus-
jes gedaan, tekeningen gemaakt, een sponsorloop georga-
niseerd, kruidnoten verkocht en nog heel veel andere leuke
en creatieve acties uitgevoerd. Via een mooie actiepagina
konden vrienden en familieleden de kinderen steunen met
hun donaties. Na een jaar lang geld inzamelen was het
vrijdag 24 januari 2020 tijd om de balans op te maken.
Tijdens een feestelijke cheque-uitreiking werd bekendge-
maakt dat de kinderen maar liefst € 3.773,95 hebben inge-
zameld met hun acties! Een geweldig bedrag waarmee
Make-A-Wish weer hele mooie wensen gaat vervullen.

12 Dorpskrant Noordlaren



Interviewronde Noordlaarder clubs en
verenigingen
door Mike Snijder

Er zijn nogal wat clubs en verenigingen in Noordlaren.
Sommigen bestaan al erg lang en anderen zijn nog maar
onlangs opgericht of verkeren nog in oprichting. Ook zijn
er in de loop der jaren een aantal uit Noordlaren verdwe-
nen.

Er zijn nogal wat inwoners in Noordlaren. Sommigen
wonen er al erg lang en anderen zijn er nog maar onlangs
komen wonen of zitten nog in de verbouwing/verhuizing.
Ook zijn er in de loop der jaren een aantal uit Noordlaren
verdwenen.

 
Daarom doen we een rondje langs alle clubs en verenigin-
gen in Noordlaren. De 3e club waar we mee spreken is de
Ouderensoos Noordlaren.
 
Dinsdagmiddag om kwart over twee loop ik de grote zaal
binnen van de Hoeksteen. De tafels staan al in een grote
U-vorm te wachten op de gasten van die middag. Hillie strikt
meteen de eerste de beste die binnenkomt voor het inter-
view met de dorpskrant. Linze de Vries, 90 jaar en sinds
alweer 10 jaar woonachtig in Eelde. Die doet daar niet
moeilijk over en vertelt in alle rust over de Ouderensoos.
 
Zo blijkt dat de soos geen leden kent. Iedereen kan komen.
Zo’n beetje vanaf 60 jaar. In de praktijk zijn de meesten
boven de zeventig en Linze is niet de enige 90-jarige. Er
zijn die middag 16 aanwezigen gekomen voor een lezing
van Harrie van de Klei uit Loppersum, die een vijftal koffers
vol herinneringen voor in de zaal heeft uitgestald. Het laten
zien van oude gebruiksvoorwerpen of spelletjes roept bij
iedereen wel herinneringen op. Ook herinneringen aan
geur, wat een van de dames de uitspraak ontlokt:  ”ik roekt
ja nog”.
 
Over dames gesproken, die zijn ver in de meerderheid. De
2 mannen hebben dan ook beschutting bij elkaar gezocht.
Het aantal deelnemers is vrij constant. Soms overlijden er
mensen en komen er uit de buurt weer nieuwe bij. Linze
doet daar vrij nuchter over. Iedereen komt altijd trouw,
tenzij ze echt niet kunnen, bijv. vanwege ziekte.
 
We komen op dinsdagmiddag 1x per maand bij elkaar, van
half drie tot half vijf, vertelt Linze. Voor de gezelligheid.
Naast lezingen zijn er ook bijeenkomsten waarop spelletjes
worden gedaan als dammen, sjoelen, kaarten en bingo. Op
de vraag of het ook iets kost antwoord Linze, “een poar
centen, daar moet het niet aan over gaan”. Zelf wordt Linze
opgehaald vanuit Eelde. Vroeger woonde hij in het café in
Noordlaren, daarna ernaast, in de vroegere manufacturen
zaak van zijn vader.
 
Ondertussen zijn alle stoelen bezet en wordt er koffie en
thee ingeschonken. Ook gaat er nog even een felicitatie-
kaart rond voor Janny ten Cate die zondag 90 is geworden.
Linze heeft voor de (nieuwe) bewoners van Noordlaren de
boodschap om te genieten van het dorpsleven en er

vooral aan mee te doen. Ik loop nog even de zaal door,
maak tijdens de lezing nog wat foto’s en schiet in de pauze
een aantal deelnemers aan.
 
Harmien Hoenderken vertelt dat ze alweer voor het 4e jaar
in het bestuur zit, als opvolger van Grietje Stroetinga. Ze
zat toen ook al bij de Vrouwen van Nu (VVN).  Ze probeert
altijd net weer andere lezingen te organiseren als die bij de
VVN, want veel deelnemers aan de ouderensoos zijn
daarnaast ook lid van VVN. Ook organiseren ze 1x per jaar
een reisje aan het eind van het seizoen wisselend met de
soos in Onnen. Uit Zuidlaren haalt ze iedere bijeenkomst 4
deelnemers op. Hennie van Delden (ook lid van het bestuur)
doet dat de andere kant op. Zo worden er zo’n zestal
deelnemers van buiten Noordlaren opgehaald.
 
Een daarvan is Dina Wieland, die ik bij een van de koffers
met herinneringen spreek. Hoewel ze nu in Zuidlaren woont
gaat ze toch naar de soos in Noordlaren omdat hier haar
kennissen wonen en het er vanouds vertrouwd is.
 
Gine Dokter zit eigenlijk nog maar relatief kort bij de soos.
Ze gaat niet altijd mee met de uitstapjes omdat ze wat
moeilijk ter been is. Wel is ze vorig jaar meegegaan naar
het bedrijf van Jan Arends, met slagerij De Buurderij. Jan
Arends vertelde toen enthousiast over zijn bedrijf met 500
koeien, aldus Gine. Ook kregen ze een drankje en kwam
een schaal met allerlei soorten worst langs, natuurlijk uit
eigen bedrijf en ambachtelijk gemaakt. Daarvoor hadden
ze een bezoekje aan de waterjuffer gebracht en ter afsluiting
wachtte er soep en broodjes in de Hoeksteen.
 
Hillie Hooiveld (voorzitter) geeft nog wat achtergrondinfor-
matie. Vroeger ging de Ouderensoos uit vanuit de kerk.
Toen mocht er natuurlijk niet gekaart worden. Dat was uit
den boze. Sinds kort valt de soos ook niet meer onder
Torion en dus krijgen ze ook geen subsidie meer. De
deelnemers betalen nu zelf 5 à 6 euro per keer en iets meer
als er een lezing wordt gehouden.
 
Wil je meer weten over de Ouderensoos Noordlaren, of
gewoon gezellig meedoen? Bel dan even met Hillie Hooi-
veld, tel 050-409 2044 of kom gewoon langs op de eerste
dinsdagmiddag van de maand om half drie in de grote zaal
van de Hoeksteen. Alle ouderen zijn van harte welkom.
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D O E L
O n t s p a n n i n g s m a s -

s a g e  o p  h e t  w e r k  i s 

e e n  w a r e  t r a k t a t i e 

v o o r  l i c h a a m  e n 

g e e s t   e n  e e n  v a n  d e 

o u d s t e  e n  g e z o n d -

s t e   m a n i e r e n  o m  t e 

o n t s p a n n e n .

Stoelmassage zorgt voor 

 ♥ V i t a l i t e i t  e n  m o t i v a t i e

 ♥ F i t  e n  g e z o n d h e i d  o p  h e t  w e r k
 ♥ Ve r m i n d e r t  w e r k s t r e s s
 ♥ R u s t  i n  h o o f d  e n  l i c h a a m
 ♥ B e t e r e  c o n c e n t r a t i e
 ♥ E e n  s t u k j e  w e r k g e l u k

Massage
Massage

H o t s t o n e m a s s a g e   €6 9, 5 0

O n t s p a n n i n g s m a s s a g e  m e t

v e r w a r m e n d e  o l i e   €5 5

- I N  D E  S A L O N - Gertruud ’s  Massage Salon
G e r t r u u d . B r o e r e @ g m a i l .c o m

0 6  4 6 0  6 5 7  9 9

Z u i d l a a r d e r w e g  6 0 a

9 4 7 9 P S  N o o r d l a r e n

KVK  77070844

Kom langs!

S T O E L

O P  L O C A T I E

Gertruud ’s  Massage Salon
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Ik ben Gertruud en heb besloten 
mijn vaste baan aan de wilgen te 
hangen en te kiezen voor de ding-
en die ertoe doen. 

Tijd nemen voor jezelf is een keuze, 
goed zorgen voor jezelf een must! 

Ik vind het fijn om een massage te 
krijgen en ik geef er ook graag een 
aan jou! In mijn eigen salon geef ik 
ontspanningsmassages met ver-
warmende olie en/of een hotstone 
massage. 

Recent heb ik een bedrijfsmassage 
training gevolgd en daarom geef 
ik nu ook stoelmassage op locatie. 
Ik weet uit ervaring wat een hele 
dag intensief achter de pc met je 
lijf doet.  

Geef je werknemers een cadeaut-
je, een andere manier van 

waardering naast het salaris! 

-Massage-

Nu heerlijke voorjaars-massage-olie!

Werkgeluk
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Natuurmonumenten, interview met
Pieter Boomsma
door Toon van der Hammen
 
Te droog en te veel stikstof
 
De staat van het Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder
De natuur rond Midlaren en Noordlaren mag er zijn. De
Vijftig bunder, de Westert en het Noordlaarderbos zijn sinds
lang trekpleisters voor ons dorpelingen, maar ook voor lui
uit Stad en Ommeland en toeristen die even aan de drukte
willen ontsnappen. Er valt genoeg te genieten. Maar om de
conditie van al dat moois op peil te houden, gaat niet vanzelf.
Eind 2019 is een schouw gehouden om de huidige stand
van de natuur in kaart te brengen. Pieter Boomsma van
Natuurmonumenten licht toe wat er terecht is gekomen van
eerdere plannen en hoe het wensenlijstje voor de komende
tijd eruit ziet.
 
Natuurmonumenten, en ook Staatsbosbeheer -die de
weilanden in de Westert beheert - houden de natuur goed
in de gaten en zorgen voor onderhoud. Pieter Boomsma,
vrijwilliger en lid van de ledencommissie van Natuurmonu-
menten: “Zo’n schouw kun je zien als een kwaliteitstoets.
Dat doen we eens in de zes jaar. Samen met experts van
onze organisaties, maar ook met gemeenten, waterschap
en betrokken bewoners kijken we naar wat goed gaat en
naar wat niet of minder goed is gelukt. Leidraad is het vi-
sieplan dat Natuurmonumenten in 2014 op papier heeft
gezet. Daarin staat wat er over een periode van pakweg 30
jaar moet gebeuren om het gebied zo goed en zo mooi
mogelijk te houden.”
 
Beter en slechter
Boomsma vindt de uitbreiding van het heideareaal op de
Vijftig bunder door drastische bomenkap een van de meer
geslaagde verbeteroperaties van de afgelopen jaren.
Dankzij een particuliere gift van een bewoner van Midlaren
kon deze operatie voortvarend worden uitgevoerd. Ook de
eerdere ‘verbouwing’ van het Landje van Malle Marie door
het bovenste vruchtbare deel van de aarde af te plaggen

heeft ertoe geleid dat dit stuk land zich heeft kunnen ont-
wikkelen tot droog en schraal land. Precies volgens plan.
In het Noordlaarderbos valt op dat er meer dood hout lijkt
te liggen dan tevoren, een van de doelen van het bosbeheer.
De verbetering is niet spectaculair, maar we zijn wel op de
goede weg. Waar we tevreden over kunnen zijn is de vari-
atie aan soorten in het bos en het feit dat er geen soorten
zijn die de andere overheersen.
 
Knelpunt is de vastgestelde achteruitgang van de kwaliteit
van de heide. Ofschoon de Vijftig Bunder maar een klein
veld is, heeft dit stuk land een grote variatie aan soorten
zoals klein warkruid, heidekartelblad en gevlekte orchis. Per
jaar gaat de stand van deze soorten op en neer, maar op
langere termijn is de trend negatief. Oorzaken: te hoge
stikstofdepositie waardoor heide steeds meer verdrongen
wordt door gras en de soortenrijkdom minder wordt . Bere-
keningen laten zien dat dit gebied veel meer stikstof ont-
vangt dan het aankan, en dat al jarenlang. Wat volgens
Boomsma ook een rol speelt is de droogte. “Afgelopen twee
jaar is het in de zomers kurkdroog geweest. Daar komt nog
bij dat het grondwaterpeil laag wordt gehouden. Dat bepaalt
het Waterschap. Wij zouden graag willen dat slootjes afge-
damd worden zodat het water er langer in kan blijven. Een
actiepunt waarvoor we pleiten is verder onderzoek naar de
verdroging. Ook pleiten we voor een nieuwe meting van
stikstof in het gebied, zodat je beter kunt bepalen wat te
doen.”
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Wensenlijstje
Nog altijd ligt er de wens om het hele gebied rond het
Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder autoluw te maken.
Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer heeft de voorkeur
maar op zijn minst toch een 30 km zone. De ambtelijke
molens malen echter langzaam. Wat in elk geval niet gaat
gebeuren is het overgraasbaar maken van het achterste
deel van de Tolhuisweg. Daarmee zorg je voor open ver-
binding en zouden grazers vrijer kunnen bewegen tussen
de natuurgebieden.
 
Verder is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een
mountainbikeroute in het Noordlaarderbos. Maar die route
komt er niet. Gelukkig maar, want daarvoor is het bos echt
te klein. Ook een verbeterde entree met meer parkeerge-
legenheid blijft voorlopig nog wel op het wensenlijstje staan.
 
Gevraagd: vrijwilligers
Bewoners uit dit gebied zijn nauw betrokken geweest bij de
natuurschouw, zegt Pieter. “De vraag van Natuurmonu-
menten aan deze groep vrijwilligers was: kijk nou eens mee.
Wat zien jullie gebeuren in onze natuur? Deze Gebieds-
groepen zijn betrokken bewoners die graag meehelpen om
het beheer te ondersteunen en inbreng te leveren bij het
formuleren van plannen en wensen. Natuurmonumenten is
daar blij mee en wil bewoners graag op de hoogte houden
en meer betrekken bij wat er in de natuurgebieden speelt.
Bovendien, we kunnen niet alles zelf. We hebben hier in-
middels een kleine Gebiedsgroep van 13 omwonenden. Zij
denken mee en helpen soms bij uitvoerend werk. Deze
groep kan goed uitbreiding gebruiken. Daarom roepen we
bewoners uit Noordlaren en Midlaren op om zich aan te
melden als vrijwilliger. Af en toe nodigen we de leden van
de Gebiedsgroep uit voor een klus of om even samen na
te denken over het beheer en de uitvoering van werkzaam-
heden.”
 
Interesse? U bent van harte welkom en kunt zich opgeven
bij de boswachter van Natuurmonumenten Reiner Hartog,
mail: r.hartog@natuurmonumenten.nl of bij Pieter Booms-
ma mail: boomsmapj@hotmail.com

Managers & Adviseurs
in Gebieds- en Projectontwikkeling

Noordlaren, Amsterdam, Amersfoort, Austerlitz

prak@cooperfeldman.nl www.cooperfeldman.nl

06 388 211 62

 
Natuur op de schop
In ons kleine landje hebben we vrijwel geen natuur meer
die nog ongerept is. De ruimte is daarvoor te klein en de
druk erop te groot, onder andere vanwege milieuvervuiling.
Daarom kunnen we er niet onderuit dat we de natuur een
handje helpen. Vanwege vergrassing en bomengroei wordt
hard gewerkt aan versterking van de heide en zijn veel
bomen gekapt. De ingreep op de Vijftig Bunder heeft als
resultaat een opener landschap en eerherstel van de heide.
Bovendien zijn de archeologische overblijfselen zoals de
karresporen uit de Middeleeuwen en de raatakkers beter
te zien. En je kijkt nu zo vanaf de Vijftig Bunder naar het
land van Malle Marie, dat eerder onder handen is genomen
en verschraald.
 
Het Noordlaarderbos is in 1880 aangeplant, vooral met
grove dennen. Inmiddels heeft er veel spontane verjonging
met loofbomen plaats gevonden. In het bos staan veel
soorten beukenbomen en zomereiken. Het beheer is erop
gericht het bos een meer natuurlijk karakter te geven. Bij-
zonder is de rijkdom aan mossen en er zijn veel cultuurhis-
torische sporen, zoals houtwallen en karresporen.
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De winnaar van de Foto van de Maand Februari is Petra
Groefsema. Op www.noordlaren.eu vindt u het juryrapport
en de tip van de maand.

Winnaar van de Foto van de Maand januari is Lia Moes.
Zie voor het juryrapport en de fototip van de maand de
website www.noordlaren.eu

2020 

Wanneer?
Elke 1e zondag van de maand een sportieve ochtendwan-
deling, we starten om 09.00 uur vanaf "De Hoeksteen",
Lageweg 45A  Noordlaren en zijn hier rond 11.00 uur terug
voor een gezamenlijk kopje koffie. € 3,50 per persoon in-
clusief koffie/thee.
 
     05 april                 05 juli
      03 mei                  02 augustus
      21 mei*                06 september
      07 juni                  04 oktober
*is op donderdag Hemelvaart Dauwtrappen we starten dan
om 06.00 uur vanaf "De Hoeksteen" Noordlaren en zijn hier
rond 08.00 uur terug voor een gezamenlijk ontbijt € 8,00
per persoon.

Voor wie?
Voor iedereen die houdt van een stevige wandeling, we
wandelen mooie vooraf uitgezette routes van ca. 7 km tot
maximaal 10 km rondom het prachtige Noordlaren. Ervaring
is niet nodig als je maar goed ter been bent en goeie
schoenen hebt, we lopen stevig door dus ca. 4/5 km per
uur. Geen honden mee a.u.b.
 
Opgave per datum
Opgave kan t/m de voorafgaande vrijdag (*dauwtrappen
opgave t/m 19 mei). Het gaat door bij minimaal 5 wandelaars
(*dauwtrappen minimaal 8 wandelaars). Bij zeer slecht weer
gaan we niet wandelen, wij geven dit aan je door of je kunt
het zelf bij ons checken.
Opgave bij: Anita Steenbeek 06-22365168 of anitasteen-
beek@hotmail.com
 
Voor actuele info over de wandelingen zie www.noordla-
ren.eu
 
Sportieve wandelgroet,
Annet Boekel & Anita Steenbeek
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Verenigingen in Noordlaren
Noordlaren Muziek
J. Luis, Hovenpad 5
9479 PV Noordlaren
06-81185604
www.noordlarenmuziek.nl
 
De Boermarke
P. Broere, Zuidlaarderweg 60a
9479 PS Noordlaren
 
Oranjecomité Noordlaren
A. van Everdingen, Boenderstraat 2
9479 PD Noordlaren
06-48496615
 
Stichting Beheer Sportvelden
D. Toxopeus
050-5567808
dp.toxopeus@winklerprins.nl
 
Vrouwen van Nu
W. Bronkhorst (voorzitter)
H. Hooiveld
050-4092044
 
Stichting Festiviteiten Noordlaren
A. Duinker, Kerkstraat 5
9479 PK Noordlaren
050-5350131
festiviteiten@noordlaren.eu
 

IJsvereniging de Hondsrug
www.ijsverenigingdehondsrug.nl
info@ijsverenigingdehondsrug.nl
 
Ouderensociëteit Noordlaren
H. Hooiveld, Middenstraat 9
050-4092044
 
Vereniging Dorpsbelangen
L. Schoonbeeg-Otten, Zuidlaarderweg 64
9479 PS Noordlaren
verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu
 
Dorpshuis de Hoeksteen
U. Dauter (beheer a.i.), Lageweg 45a
9479 PA Noordlaren (AED beschikbaar)
06-81185604 / 06-23401911
dorpshuis@noordlaren.eu
 
Stichting behoud en beheer De Rieshoek
B. Keidel (voorzitter)
M. Ensing (penningmeester)
-- (secretaris)
rieshoek.noordlaren@gmail.com
 
 
 
 
 

Kerkdiensten
zondag 29 maart
Tenzij anders wordt besloten:
10.00 uur: Trefpuntkerk, Glimmen - da F. Karelse

zondag 5 april 10.00 uur
Trefpuntkerk, Glimmen
- dr A. Troost
 
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschap-
pelijk leven.Ook de kerken moeten hun deuren sluiten.De
Raad van Kerken in Nederland heeft opgeroepen om op de
woensdagavonden 18 en 25 maart en 1 april van
19.00-19.15 uur de kerkklokken te luiden als uiting van
verbondenheid in deze bijzondere tijd.
Als teken van hoop en troost voor degenen die ziek zijn of
vereenzamen en als signaal dat we respect hebben voor
hardwerkende hulpverleners.
Zie www.klokkenvanhoop.nl.

bulletin

april 2020
 
Beste Bezoekers en Gasten van de Hoeksteen,
Bijna alle bijeenkomsten voor de komende weken in de
Hoeksteen zijn afgezegd in verband met het coronavirus. S-
inds de verdergaande overheidsmaatregelen voor sluiting
van scholen en horeca instellingen zien wij ons genood-
zaakt de Hoeksteen tijdelijk te sluiten, ook voor kleine
groepen.

Tot nader bericht zijn wij in elk geval tot en met 6 april 
gesloten.

Voor informatie kunt u terecht op de website
www.noordlaren.eu
of contact met ons opnemen via
email: dorpshuis@noordlaren.eu
tel: 0681185604
tel: 0623401911

We hopen op begrip,
Het Hoeksteen Bestuur,

Johan Mak, Mike Snijder, Ulrike Dauter, Francis Nijdam,
Jogchem de Jonge
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Bericht van Noordlaren Muziek
 
Door Dirk Herman de Jong
 
In verband met het coronavirus zijn onze twee in april ge-
plande concerten (zondag 5 april en zondag 19 april) afge-
last.
Eerder hadden we het concert van Britta Maria (zondag 15
maart) al moeten cancelen; dit concert is naar achteren
geschoven, naar zondag 28 juni.
Het concert van 5 april (het Passieconcert) komt helemaal
te vervallen.
Over het naar achteren schuiven van het concert van 19
april wordt nog overlegd gepleegd.
 
Nadere mededelingen over deze zaken zullen o.a. op 
www.noordlaren.eu en
www.noordlarenmuziek.nl worden geplaatst.

Reuring
 
Door Peter Prak
 
De oproep in vorig nummer naar geinteresseerden voor een
eigen starters- en ‘dorpsoudsten’ hof Noordlaren heeft tot
weinig reacties geleid. Net als een paar jaar geleden. Geeft
niets, geen behoefte is geen actie. Er is activiteit en reuring
genoeg in het dorp, en zo ver is Zuidlaren en Beatrixoord
ook weer niet.
 
Zo waren de Noordmannen van Radio Noord enkele weken
geleden bij de Noordmannen van Noordlaren. Mooi moment
was toen Wiebe Klijnstra  en Erik Hulsegge vroegen of zij
vernoemd waren. ‘’Hoezo?’’ sprak Peter van Ek heel droog,
‘’naar wie dan?’’ ‘’Nou noar onsz!’’ zei Wiebe Klijnstra. ‘’Nee
hoor’’ sprak Peter, ‘’Wij hadden nog nooit van jullie ge-
hoord." Hilariteit alom.

                     De Noordmannen RTV Noord

 
Ook werd er hard gelachen toen JG Veldman met een
primeur kwam. Hulsegge vroeg hem: ‘’bist hier aal bie de
kapper wist Jan Geert?’’ ‘’Neuh!’’, zei Jan Geert, ‘’Ik loat
mie toch nait knipp’n deur ’n vrauw!’’ Er viel gelijkeen
doodse stilte, huh? Jan Geert vervolgde haastig: ‘’Moar dat
dudd’n jou altmoal toch ook nait? Of wel din?’’ Blijkbaar
verder iedereen toch wel. Weer over en weer wat geleerd
en zowaar is het geheim van een echt manlijk kapsel
hierbij dus onthuld.
 
Ook werd nog uit volle borst meegezongen met een
Noordmannen-lied. Verderop in dit nummer vast meer
nieuws van de Noordmannen. Op het provinciehuis Gro-
ningen kreeg ik het al terug: ‘’TjsaNoordlaar’n, bij jullie is
altijd wel wat loos. Wat een actief dorp! Jullie hebben ook
zoveel actieve mensen….kunst!’’
Dat klopt, maar vanzelf gaat het niet en dat willen we graag
zo houden. Daar kan eenieder ook zelf wat aan doen. Een
voorbeeld: het huis aan de Zuidlaarderweg 50 is bij inschrij-
ving verkocht, maar niet alleen het hoogste bod gold, 25%
van de score werd bepaald of het een jonger stel met kin-
deren is, want we worden ook als dorp steeds ouder dus
dertigers zijn zeer welkom. En zowaar is dit gelukt, weer

een beetje verjonging in het dorp met een eerste kleintje.
In een volgend nummer stellen de nieuwkomers en vertrek-
kers zich vast hier nog eens voor.
 
Wel is het helaas zo dat voor het eerst in de 19 jaar dat ik
hier woon er helemaal niet geschaatst kon worden. Zelfs
niet in Noordlaren op onze hooggelegen Alma Ata-wonder-
baan.En dat voelt wel heel onwennig. Zou het dan zelfs hier
afgelopen zijn? Daarentegen komt de energie-cooperatie
Noordlaren er wel aan, en met een beetje fantasie kan de
opgewerkte energie misschien ook wel gebruikt worden om
de baan te koelen….
 
Want wat moet de IJsvereniging de Hondsrug anders met
alle energie bij nacht en ontij? Of zou dat de reden zijn van
het mannenbolwerk rechts achterin de hoek van de over-
wegend vrouwelijke Rieshoek? We gaan het zien.
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Samen een zonnedak: schrijf nu in!
 
Door Bestuur Dorpscoöperatie Noordlaren,
Janneke Kruiswijk, Adri van der Sluis, Jaap de Winter en
Jouke de Jong
 
Het is zover!  
De inschrijving voor de zonnepanelen
op ons gezamenlijke zonnedak aan de
Zuidlaarderweg 73 gaat van start. Via
het inschrijfformulier op de website
www.noordlaren.eu/verenigingen/dorps-
cooperatie-noordlaren, kunnen Noord-
laarders zich aanmelden. De inschrij-
vingen worden op volgorde van binnen-
komst behandeld.
 
De Dorpscoöperatie Noordlaren vindt het jammer dat
vanwege het coronavirus de bijeenkomst op  donderdag-
avond 9 april in de Hoeksteen niet doorgaat. Graag hadden
we mondeling informatie gegeven en uw vragen beant-
woord. Gelukkig kan de inschrijving ook prima online en
kunt u op de website informatie vinden.
Als het weer mogelijk is zullen we voor alle bewoners van
het dorp een informatieavond organiseren en gaan we
samen het glas heffen op deze eerste stap naar een
energie neutraal Noordlaren.
 
Wat is een gezamenlijk zonnedak?
Wil je zelf energie opwekken, maar kan of wil je dit niet op
je eigen dak? Of wil je nog wat extra zonnepanelen, naast
de panelen op je eigen dak? Dan kan dat via een gezamen-
lijk zonnedak.
De overheid heeft hiervoor financiële ondersteuning be-
dacht: de Regeling Verlaagd Tarief, de zogenaamde
Postcoderoos regeling.  De zonnestroom installatie is ei-
gendom van de Dorpscoöperatie en jij wordt aandeelhou-
der.

 
Hoe werkt het?
Meedoen is makkelijk! Er komen 180 zonnepanelen op het
dak aan de Zuidlaarderweg. Deze worden per “pakket” van
vier panelen uitgegeven. Naast de keuze voor één pakket
en kan je ook nog een optie nemen op één of twee extra
pakketten. De kosten van één pakket zijn 1.200 euro.

Met de zonnepanelen krijg je 15 jaar lang een korting op je
stroomrekening. Je ontvangt korting op de energiebelas-
ting, op basis van de hoeveelheid stroom die jouw panelen
jaarlijks opwekken. Binnen acht tot tien jaar heb je je inves-
tering terugverdiend en dat is een heel goede opbrengst.
 
U hebt geen omkijken naar installatie en onderhoud. De
Dorpscoöperatie regelt alles! Wij zorgen er ook voor dat alle
deelnemers ieder jaar bericht krijgen over de opbrengst aan
elektriciteit en de teruggave van energiebelasting.
 
Wie kan er meedoen?
Alle inwoners uit het dorp die wonen in de postcode 9479
kunnen meedoen.  Later hopen we ook voor bewoners uit
aangrenzende postcodegebieden een aanbod te hebben.
 
Waarom een gezamenlijk zonnedak?
De energietransitie is een grote operatie. Alle fossiele
brandstoffen, zoals gas en olie, zullen verdwijnen uit onze
energievoorziening. De Dorpscoöperatie Noordlaren wil
met dit eerste dak groene energie produceren en het dorp
zelf eigenaar maken van de energieproductie.
Wat ons betreft is dit nog maar het begin!
 
Hoe is het ook alweer zover gekomen?
Adri, Jaap en Jouke zijn een aantal jaren geleden na een
dorpsbijeenkomst van de Rieshoek, bij elkaar gekomen.
Toen hebben ze besloten de Dorpscoöperatie Noordlaren
op te richten. Met deze coöperatie willen ze het belang van
het dorp dienen. Projecten die bijdragen aan leefbaarheid,
zorg en welzijn, kwaliteit van natuur en landschap, bedrij-
vigheid en energietransitie, kunnen meerwaarde opleveren
voor het dorp.
 
Het eerste project wordt nu gerealiseerd.  We hebben
vertrouwen dat er vele zullen volgen.
 
Meer informatie over het project kun je vinden op:
www.noordlaren.eu/verenigingen/dorpscooperatie-noordlaren
Email: dorpscooperatie@noordlaren.eu


