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Beste Lezer,
 
Hartelijk dank voor alle levendige bijdragen aan deze
laatste editie van dit gedenk-waardige, of misschien wel
merk-waardige jaar 2020. Ondanks Corona, of mischien
juist vanwege Corona is op veel plaatsen in dit dorp hard
gewerkt om de noodzakelijke contacten voor eigen levens-
onderhoud en in de buurt te versterken. Alle activiteiten zijn
voorzichtig uitgevoerd, met inachtneming van de 1,5 meter.
Tegelijkertijd is er bezinning. U wordt gevraagd naar herin-
neringen, maar ook u mee te laten voeren door de jeugd-
herinneringen van een Markante Noordlaarder, deze keer
Henk Luning, met een begeleidende tekst van Henny
Groenendijk.
We heten nieuwe bewoners welkom en wensen u veel
leesplezier.
 
De Redactie

Attentie
Graag maken wij u attent op een belangrijk bericht over de
verkeersveiligheid in Noordlaren. Leest u deze op de
website www.noordlaren.eu
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Rond de Kerk
door Dick Vos
 
Ineens zijn we weer terug bij af. Zo voelt het tenminste.
Opnieuw zijn onze plannen doorkruist door corona en dient
het sociaal verkeer drastisch beperkt te worden. Uiteraard
geven we als kerk gehoor aan de dringende adviezen – ook
dat is een vorm van omzien naar elkaar, corebusiness van
de kerk.
Het betekent dat alle bijeenkomsten die voor deze periode
in jaarprogramma staan, gecanceld zijn. De maandelijkse
inloopochtenden die na een half jaar weer zouden begin-
nen, gaan toch maar niet door, net als een lezing en een
korte cursus.
Een tijdje was het plan om in oktober weer diensten te gaan
houden in de Bartholomeuskerk. Dat plan is ingetrokken,
hoe spijtig ook. De Trefpuntkerk in Glimmen biedt echt
betere mogelijkheden voor diensten waarin de anderhalve-
meterregel gehandhaafd moet worden, net als voor goede
ventilatie. Daarbij beschikt het Trefpunt over apparatuur
waarmee de diensten live kunnen worden uitgezonden via

Sint Martinus van Tours door Louis Anselme Longa 

Hoe vieren we Sint Maarten op
11 november ?
Tips voor Sint Maarten in coronatijd van 
Veiligheidsregio Groningen
 
Het feest waarbij kinde-
ren met lampions langs
de deuren gaan, kan
doorgaan. En als ieder-
een zich aan de regels
houdt, is er genoeg
ruimte om drukte te
voorkomen. Let daarom op de onderstaande voorzorgs-
maatregelen.
 
Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur. Maar ze
moeten wel 1,5 meter afstand houden tot hun publiek. Tip
voor ouders: houd de groepjes en het aantal begeleiders
zo klein mogelijk.
 
Niet meedoen: briefje op deur. Heb je klachten? Blijf dan
thuis en doe de deur niet open. Doe je je liever niet mee
aan Sint Maarten laat dat even weten, bijvoorbeeld met een
briefje op de deur.
 
Voorverpakte traktaties Wil je wel meedoen? Laat met
een lampion of windlicht zien dat kinderen aan kunnen
bellen. Geef bij de deur 1,5 meter afstand aan, bijvoorbeeld
met stoepkrijt. En geef het liefst voorverpakte traktaties.
www.veiligheidsregiogroningen.nl

www.kerkomroep.nl. Een gewaardeerde mogelijkheid voor
mensen die om welke reden dan ook momenteel niet naar
de kerk kunnen of willen.
 
Geen kerk in kaarslicht...
In de vorige  Dorpskrant – editie september – gaf ik aan dat
het de bedoeling was om de Bartholomeuskerk op 1 no-
vember van binnen en buiten in kaarslicht te hullen. Wie
maar wil, zou in de kerk een kaarsje kunnen aansteken ter
herinnering aan een overleden dierbare. Daarmee zouden
we in wezen een oud kerkelijke traditie oppakken, namelijk
die van Allerzielen. Overal in Nederland gebeurt dat de
laatste jaren, en het blijkt dat dat aansluit bij een behoefte
van velen - stilstaan bij verdriet en gemis. En of mensen nu
kerkelijk zijn of niet, de sfeer van een kerk – waarvan je
weet dat mensen daar eeuwen lang geboorte, rouw en
trouw gedeeld hebben – is daar gewoonlijk heel geschikt
voor.
Het leek ons een mooie manier om kerk voor het dorp te
zijn. Maar van elders is bekend dat dit soort gelegenheden
honderden mensen kunnen trekken. In de kerk kun je dan
misschien nog een rustige doorloop organiseren, buiten zou
het echt te druk kunnen worden. Met pijn in het hart heeft
de kerkenraad besloten dit af te gelasten. 
Inmiddels vraagt af en toe iemand zich af hoe het met de
traditionele kerstnachtdienst moet gaan. Valt er wel wat van
te maken wanneer er geen enkel kerstlied gezongen mag
worden? Hoe voorkomen we dat er meer dan dertig mensen
in de kerk omen te zitten? Wanneer ik dit schrijf - half okto-
ber - zijn er nog geen concrete ideeën daaromtrent. Het
duurt nog een tijdje en natuurlijk is nog niet bekend hoe de
coronavlag er dan bij hangt. Maar we houden er rekening
mee dat de beperkingen nog wel even aan kunnen houden,
en dat we als kerk voor de keuze komen te staan: helemaal
anders of helemaal niet…   
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Sint Maarten en barmhartigheid
Op zondag 8 november houden de kerken in Haren, Onnen,
Glimmen en Noordlaren een gezamenlijke kerkdienst, die
door iedereen online te volgen is. Onderwerp is de ons zo
bekende Sint Martinus en de manier waarop hij in het leven
stond.
We kennen Sint Martinus van suikerbieten of lampions, van
mooie of gekke liedjes en van zakkenvol snoep. Misschien
heeft dat laatste wel te maken met de reden waarom deze
Maarten heilig genoemd wordt en waarom in de middeleeu-
wen veel kerken de naam Martinikerk kregen. Martinus was
de personificatie van naastenliefde en van rechtvaardig-
heid. Zijn levenswijze doet dan ook denken aan de Werken
der Barmhartigheid, die regelrecht uit de Bijbel komen.
Het voorbeeld van het leven van Sint Martinus, maar ook
andere verhalen en gebruiken die kleven aan deze legen-
darische heilige, vormen het uitgangspunt voor de geza-
menlijke dienst van de kerken in Haren, Onnen, Glimmen
en Noordlaren op 8 november.
Vanwege de coronamaatregelen zijn alleen medewerkers
aanwezig in de Nicolaaskerk in Haren waar de dienst op-
genomen wordt. Anderen kunnen de dienst online meebe-
leven in beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl – zoek
op Haren, kies Nicolaaskerk. Voorgangers zijn dominee
Arlette Toornstra van de protestantse Dorpskerk in Haren
en pastor Myriam Oosting van de rooms-katholieke Hilde-
gardparochie, diverse kerkleden werken mee. De dienst
begint om 10.00 uur, de uitzending blijft na afloop beschik-
baar via www.kerkdienstgemist.nl.
 
Website
De meest actuele informatie over de kerkelijke activiteiten
is steeds te vinden op de website van de Protestantse
Gemeente te Noordlaren en Glimmen: www.pkn-ng.nl.

Tijd van Komen
 
Willen jullie je even voorstellen?
Wij zijn Stefan (31), Ellen (30) en Féline (bijna twee).
Samen met onze twee katten zijn we verhuisd naar Noord-
laren.  We zijn beide opgegroeid in Oost-Groningen en
studeerden in de Stad (Stefan geschiedenis en Ellen soci-
ologie). We vinden het leuk om lange wandelingen te
maken, een boek te lezen en (zodra het weer kan) in de
kroeg een biertje of wijntje te drinken. Stefan stapt daar-
naast wel eens op de wielrenfiets of gooit een hengel uit.
 
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Ellen werkt als docent & onderzoeker bij de opleiding So-
cial Work aan de Hanzehogeschool in Groningen en Stefan
werkt als docent geschiedenis bij de Thorbecke Scholen-
gemeenschap in Zwolle.

 
Waar wonen jullie en sinds wanneer?
Wij wonen op Zuidlaarderweg nummer 50, sinds afgelopen
zomer. Sinds mei dit jaar zijn we druk aan het klussen en
verbouwen (en bijna klaar). De afgelopen maanden was
ons huis vooral te herkennen aan veel bedrijvigheid en een
bouwcontainer.
Waar woonden jullie hiervoor?
We woonden in een klein oud schippershuisje (dat we net
helemaal hadden opgeknapt, maar waar we ook wel waren
'uitgegroeid’ zowel letterlijk als figuurlijk) in de Schilders-
buurt in de Stad.  
Wat is de reden van de verhuizing naar Noordlaren?
De prachtige landelijke en bosrijke omgeving, en de gezel-
lige uitstraling van het dorp. We waren op zoek naar een
huis ‘ergens’ tussen Groningen en Zwolle, we waren wel
‘klaar’ met de Stad en ons iets te kleine huis.
Een buiten(klus)kansje in Noordlaren stond hoog op ons
verlanglijstje. Wat een geluk dat een collega van Ellen in
Noordlaren woont en ons op de Zuidlaarderweg 50 atten-
deerde.  
Hoe is jullie inburgeringsperiode verlopen?
Ondanks de corona crisis heel goed. We zijn goed welkom
geheten door onze naaste (over)buren en Féline heeft het
naar haar zin bij Oki, de kinderopvang. We hebben al met
meerdere dorpsgenoten een praatje gemaakt op straat en
voelen ons thuis.
Gaan jullie je in het Noordlarense verenigingsleven storten?
Als het stof van de verbouwing straks is neergedaald, zeker!
 
Wat is jullie favoriete plek in Noordlaren?
Tja…lastige vraag. Er is veel moois te zien/te doen. Volgens
onze dochter is het de boerderij van de overburen (koe boe)
en de 'monen' (molen).
 
Willen jullie verder nog iets kwijt?
We zijn heel gelukkig dat we ons huis in Noordlaren hebben
gevonden en blij dat we met hulp van lokale ondernemers,
zoals Mark Wieland, ons huis hebben kunnen verbouwen.
We kijken er naar uit om hier lange tijd te wonen en verder
in te burgeren!
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Jeugdherinneringen aan Noordlaren
door Henk Luning
 
Wanneer je 85 jaar geleden geboren bent in een bedstee
van Noordlaren nummer 167 heb je bij een bezoekje aan
het Noordlaarder kerkhof geen handleiding nodig. De
meeste mensen in het dorp die je vroeger kende liggen daar
gelijk te zijn, zonder naast elkaar te liggen. Het is een ge-
lijkheid in verscheidenheid en al met al word je er niet
vrolijk van. Ik bewaar mijn bezoek aan het kerkhof dan ook
meestal tot het eind van mijn aanwezigheid in het dorp.
 
Tegenwoordig kom ik aanrijden op mijn elektrische Gazel-
le en zie het eerst, enigszins verscholen tussen het geboom-
te, mijn geboortehuis. Ik herinner me het niet, maar onder
de intussen verdwenen dikke beuk in de tuin zou ik daar
als klein kind onverwacht een groeistuip hebben gehad. Het
duidt op een ongeremde groei in een gezonde omgeving
waar ik gelukkig niets aan over hield. Staande bij mijn ge-
boortehuis kan ik mij daarom nu afvragen of de spreeuwen
nog altijd onder de dakpannen nestelen. Of de uil achter
het oelebred zit te broeden. Of de kaggen, of hanskaggen
zoals we zeiden, nog in de schoorsteen nestelen. Buurjon-
gen met de bokkenwagen had er één die begon te praten,
de mijne niet. Denk aan de zwaalfies die elk jaar op dezelf-
de datum terugkeerden in de paardenstal om hun oude nest
te hergebruiken.
 

Sterregies
 
En is er in het voorjaar nog steeds een zee van krokussen,
speenkruid en vogelmelk (Star of Bethlehem oftewel bal-
sem voor de ziel) in het gazon onder de bomen te zien? Als
kind noemde ik de laatste sterregies. Vraag me dit alles af,
maar de boerderij staat er goed bij, zit goed in de verf en
het gras is gemaaid. Dat doet me deugd en het stemt tot
tevredenheid dat ik dat allemaal niet meer zelf hoef te on-
derhouden.
 
Bij het zien van je oude nest wekt het onvermijdelijk herin-

neringen op aan de mooie jaren waarin je daar tot wasdom
kwam. Er was de ruimte om te spelen zonder meteen onder
een auto te komen. Schudde er aan de intussen verdwenen
perenboom bij het slaapkamerraam eer de vruchten rijp
waren en deed verstoppertje in de tuin tussen de rabarber
en Waalse bonen. Onbekommerd speelde ik mijn spel, vaak
alleen, want ik was enig kind. Wel was er een even oud
buurmeisje dat met poppen speelde, maar ik deed dat met
beren. Mogelijk beïnvloed beheerste ik wel de kunst van
het breien: recht en averecht en kende zelfs de gerstekor-
rel. Buitenstaanders reageerden soms met: ‘wanneer je
groot bent kun je wel schaapherder worden’. Zo nu en dan
kreeg ik van een tante een blikken autootje cadeau, je bent
enige stamhouder of niet. Maar door nieuwsgierigheid ge-
dreven maakte ik vrijwel meteen de lipjes los om te zien
hoe de boel in elkaar zat waardoor het ding daarna niet
meer uit zichzelf wilde rijden. Maar ook al heel jong ging je
het land in om te genieten van de weidsheid om je heen,
de wind om je kop zogezegd, kortom het vrije gevoel. 
 
Mijn grote vriend Botha, onze Duitse Staande, begeleidde
mij om stekelbaarsjes en modderkruipers te vangen in de
slootjes die richting het meer liepen. Had zelfs een klein
snoekje in mijn aquarium die ik in leven hield door er hele
kleine visjes voor te vangen. Het was eten en gegeten
worden spelenderwijs. Ook had ik kikkerrit in een pot
waaruit al na enkele dagen kikkervisjes tevoorschijn kwa-
men. Als je geluk had leefden ze nog wanneer de eerste
pootjes tevoorschijn kwamen. Maar mijn wat oudere buur-
jongen van de bokkenwagen ving vuursalamanders in de
buurt van een vijvertje in het Noordlaarderbos. Daar was ik
wel een beetje jaloers op.
En zo liggen mijn vroegste herinneringen bij wat nu Lage-
weg 14 heet. Het herinnert me aan opa en oma die bij ons
inwoonden zoals dat vroeger ging en die na hun overlijden
stonden opgebaard in de gang. De timmerman kwam beide
keren langs om de maat te nemen. Er werd gekozen voor
degelijk eiken en op de vijfde dag werden ze zoals dat
hoorde de voordeur uitgedragen. Maar niet om in Noordla-
ren begraven te worden. Niet in Noordlaren, want zij waren
import, ze kwamen van de overkant van het meer zoals
men dat noemde en daar kwam geen best volk vandaan.
Zoals je ook uit de stad kon komen: dat zijn stadjers zei
men dan, daar heb je niks aan. Ze hebben ’s morgens zelfs
last van het kraaien van de haan en de paarden en wagens
die naar en van het melkland rijden. Die lui wilden langer
slapen.

Markante Noordlaarders 
In de rubriek Markante Noordlaarders laten we dit keer
oud-dorpsgenoot Henk Luning (85) zelf aan het woord.
Hij blikt terug op zijn jeugd in Noordlaren en de periode
van WO II. Een heel persoonlijk relaas. 

Henk Luning schrijft veel over regionale historie. Over
onze kerk - die dankzij zijn speurwerk Bartholomeuskerk
is gaan heten - schreef hij het boekje 'Zij hielden de lampe
staande' (1977) en over de buitenplaatsen van Noordla-
ren en Midlaren 'Meerlust, Bloemert, Meerwijk, van bis-
schoppelijk tafelgoed tot recreatieoord' (1980). Henk
Luning woont alweer meer dan 25 jaar in Assen.
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En zo waren er in mijn jeugd ook nog  westerlingen. Dat
was nog weer ander volk. Maar hoe dan ook, mijn opa en
oma waren nog altijd gehecht geweest aan hun vroegere
woonplaats. Dat er daarom voor de begrafenis nu vijf
volgauto’s ingehuurd moesten worden nam men op de koop
toe. Dat zou een verkeerde zuinigheid zijn geweest zoals
het werd genoemd. Noordlaarder kon je niet worden, je
moest er geboren zijn en dat lukte mij van de familie als
eerste . Toch werd je er soms nog fijntjes aan herinnerd dat
je roots eigenlijk aan de overkant van het meer lagen. Maar
met steeds minder autochtonen in het dorp vervaagde ook
dat op den duur.
 
Leven en dood
Als kind van het platteland raakte je ook al heel vroeg be-
kend met leven en dood. Er wordt op de boerderij gezaaid
en geoogst, er worden dieren geboren en geslacht en
jaargetijden komen en gaan. Als kind ben je dagelijks deel
van een onafwendbare kringloop. Wanneer er een koe
halverwege de Kerkstraat naar de bol moest ging ik al voor
mijn lagere schooltijd mee met een stok in de hand om het
beest aan te jagen en sneller te laten lopen. Achteloos stond
ik er bij wat er gebeurde. Wist dat er anders geen kalfje zou
komen en dat de koe dan ook niet opnieuw melk ging geven.
Althans dat was me verteld. Een enkele keer hoorde ik de
stiereigenaar zeggen: ‘hij hef hom best sprong’n’, en klaar
was Kees. Je kon weer naar huis. Soms werden er ook
dode kalveren geboren. Besmettelijk verwerpen noemde
men dat. Je begreep het niet goed, maar het kon wel eens
een ziekte zijn. Je ging mee op de wipkar om het dode dier
naar de kadaverbak bij de Oorsprong te brengen. Later
kwam er dan een auto uit Bergum langs om het op te halen.

Dichterbij kwam het wanneer mijn konijn dood ging, dan liet
ik een traan, maar begroef het wel zelf en er kwam een
stokje bij. Als troost kreeg ik meteen een nieuw exemplaar,
een hollandertje en het onbezorgde leventje ging snel weer
verder. Van nature was het een rustig en vriendelijk aan-
gelegd dier dat erg nieuwsgierig was aangelegd. Het
nieuwe konijn was bij de ram geweest en kreeg zelfs jonkies.
Binnen de kortste keren had je een hok vol. En zo lagen
leven en dood al heel vroeg dicht bij elkaar.
Als kind stond ik erbij wanneer de slager het varken
slachtte. Ik stopte de vingers in mijn oren, het beest spar-
telde niet alleen tegen, het gilde enorm. Het bloed werd in
een emmer opgevangen. Ik moest roeren, want het mocht
niet stollen. Het dode dier kwam eerst een nacht aan de
ladder want het vlees moest besterven. Onze kat had veel
belangstelling er mee aan de slag te gaan en moest op
afstand worden gehouden. De volgende dag werd het
varken afgehouwen en het vlees verwerkt. In het stookhok
werd bloedworst gemaakt en ik mocht de gehaktmolen
draaien waarmee ook de metworsten werden gemaakt. Ook
naar buren en kennissen bracht ik een stukje van ’t zwien.
Dat was minder aardig dan het scheen, het voordeel was
dat er later wanneer zij slachtten er van hen ook een portie
terug kwam. Had je weer eens een vers stukje, want veel
van het varken dat je zelf slachtte was in de weck gegaan
en veel van het spek en de hammen hing nog aan de zolder.
Na het slachten was er een tijdlang overvloed, maar na een
poosje kon je geen leverworst en bloedworst meer zien.
Gelukkig was er voor de verandering zondags een stukje
rundvlees van de slager. Daaraan merkte je dat we het nog
niet zo slecht hadden, dat besefte ik pas veel later.
 
Over leven en dood werd in mijn bijzijn thuis niet gezwegen.
En zo kwam ik al heel jong op de hoogte wie er in het dorp
in verwachting raakte. Dat werd ook van belang geacht,
want er moesten genoeg kinderen op school blijven ving ik
op. Anders ging de derde leerkracht weg. Minder goed
begreep ik wie er moest trouwen en nog minder begreep ik
wanneer ze hun DNA hadden doorgegeven in de stille af-
gelegenheid van het hunebed. Uiteindelijk kom je daar later
vanzelf allemaal achter.
 
Zelfs bij het hunebed lagen leven en dood dicht bij elkaar
besef je later. Dat begreep ik toen ik in 1957 aanwezig was
bij de opgraving door professor Van Giffen. Ik was bij de
‘Stainbarg’ aan het ploegen, de paarden wilden wel even
rusten en Van Giffen vertelde graag. Bij het hunebed had
hij bij de ingang een lijksilhouet aangetroffen. Het ging
daarbij om een kind dat op de rechterzij ligt zoals ik nog
weer later in een publicatie kon lezen. Ach ja, het hunebed
dat je als kind beklom, waar je onbekommerd je spel
speelde zonder te beseffen wie daar in alle rust sinds vele
eeuwen naamloos in trechterbekers stonden opgeslagen.
 
(Alle niet genoemde namen zijn bekend - Henk Luning)
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bulletin

november 2020
 
Op 1 januari 2020 trad een interim bestuur aan voor
Stichting Dorpshuis De Hoeksteen, voor een periode van
één à anderhalf jaar. Belangrijke reden was dat van het
zittende bestuur alleen de secretaris in functie bleef. De tijd
ontbrak voor een gerichte wervingscampagne, voor nieuwe
bestuursleden. De beheerder was ziek en De Hoeksteen
was in de loop der jaren vrij onzichtbaar geworden. De
beheerstaken werden in die periode uitgevoerd door vrijwil-
ligers. Kortom te veel werk voor één persoon. een vliegen-
de start van het nieuwe bestuur was het gevolg. 
 
Een eerste activiteit was een bruisende Nieuwjaarsborrel
op 1 januari vanaf 0:00 uur na het traditionele "kloksmeren".
Het was een puike bijeenkomst.
In de maanden januari, februari en tot half maart was het
één en al activiteit in de Hoeksteen. Over de effecten van
Corona daarna hoeven we het niet te hebben. Die zijn
genoegzaam bekend.
 
Het bestuur heeft vanaf de start niet stilgezeten. Plannen
zijn gemaakt voor herinrichting van De Hoeksteen, vervol-
gens gepresenteerd aan het dorp en recent uitgevoerd. De
grote zaal is geschilderd door een professioneel bedrijf. De
voormalige jeugdzolder is door enthousiaste vrijwilligers
aangepakt en is een sfeervolle huiskamer in wording. Het
resultaat van beide acties is lovend ontvangen. Het wachten
is nu op de inbreng van Mamamini en de plaatsing van het
biljart. En niet te vergeten, het dorpshuis beschikt sinds kort
over een uitstekend WIFI netwerk. 
 
Als sluitstuk dit jaar zijn gesprekken gaande voor het op-
starten van verdere energiebesparing in De Hoeksteen.
 
Voorafgaande aan de herinrichting is op een tweetal bewo-
nersavonden inbreng gevraagd voor de ontwikkeling van

nieuwe activiteiten. Met andere woorden waar is in deze
tijd behoefte aan. Het waren vruchtbare avonden, alleen de
initiatieven wachten nog op uitvoering. Ook aan externe
contacten is veel aandacht besteed. Zo is het gebiedsteam
Haren een aantal keren op bezoek geweest evenals de
gebiedswethouder. De contacten met de Vereniging Gro-
ninger Dorpen zijn aangehaald en ook die met de besturen
van de dorpshuizen in de voormalige gemeente Haren. Ook
met het kerkbestuur wordt veelvuldig overlegd. De gemeen-
te Groningen heeft het buurt- en dorpshuizenbeleid herzien
met onder andere de inbreng van Het Hoeksteen bestuur.
Zo is de gemeentelijke subsidie weer voor een aantal jaren
veilig gesteld.
Alle reuring heeft tot gevolg dat het aantal aanvragen voor
activiteiten in De Hoeksteen toeneemt . Lang niet alles kan
op het moment worden gehonoreerd vanwege de pande-
mie. Het is wachten op beter.
 

Het einde van het jaar nadert met rasse schrede. Het bed
is opgeschud en het bestuur kijkt met voldoening terug. Nu
De Hoeksteen weer in rustiger vaarwater is gekomen wordt
het tijd na te denken over een meer permanent bestuur. Op
dit moment bestaat een vacature en vanaf 1 januari ontstaat
een volgende. We willen als bestuur van de Hoeksteen
graag getrapt wisselen met oog op een vloeiende voort-
gang.
 
Oproep daarom aan iedereen na te denken over toetreding
tot het toekomstige bestuur van Stichting Dorpshuis De
Hoeksteen, in belang van het in stand houden van de
leefbaarheid en de variatie aan activiteiten in het dorp
Noordlaren. 
 
Bestuur De Hoeksteen,
Johan Mak, Mike Snijder, Ulrike Dauter, Jogchem de Jonge
 
www.noordlaren.eu
of contact via
email: dorpshuis@noordlaren.eu
tel: 0681185604
tel: 0623401911
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De Rieshoek
Hoe gaat het nu eigenlijk?

 
Door Berber Keidel
 
Op 29 november aanstaande zijn we met elkaar precies
een jaar eigenaar van het prachtige gebouw de Rieshoek.
En wie had van tevoren kunnen bedenken dat het zo’n bizar
jaar zou worden? Nog steeds leven we in een onzekere tijd
met maatregelen die elke dag weer voelbaar en van invloed
zijn op ons dagelijks leven. We moeten hier allemaal op de
een of andere manier onze weg in vinden.
 
Jullie kunnen je voorstellen dat dit ook meteen een heel
spannend jaar voor de Rieshoek is. Er kwam een (intelli-
gente?) lockdown en het gebouw moest dicht. De voordeur
moest op slot terwijl we juist zo graag een open en toegan-
kelijk gebouw willen hebben. En wat zou dit financieel
betekenen?
We hebben er als stichting voor gekozen om ondanks de
beperkingen wel een dorpsbijeenkomst te organiseren. We
willen het dorp, in zo’n belangrijk jaar, toch de mogelijkheid
geven om geïnformeerd te worden en vragen te kunnen
stellen. Een aantal mensen heeft hiervan gebruik gemaakt
en zo zijn er twee presentaties in kleine groepen gehouden.
Hieronder geven we een samenvatting van de presentatie,
zodat we ook u kunnen informeren over de laatste stand
van zaken in een opnieuw bewogen jaar.
 
Missie en visie
Waarom doen we dit ook alweer?
►  Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek wil de
leefbaarheid van Noordlaren behouden en vergroten, door
meer voorzieningen en ontmoetingskansen in het dorp te
realiseren.
►  De stichting wil het gebouw voor de lange termijn be-
houden en beheren, door een toekomstbestendige organi-
satie en een gezonde exploitatie op te zetten.
►  De stichting wil het gebruik van de Rieshoek optimali-
seren, door een breed scala aan (maatschappelijke) func-
ties te huisvesten.
 
Met trots kunnen we u vermelden dat het gebouw momen-
teel zo goed als vol zit met vaste huurders. Dit is eerder dan
we verwacht hadden en sneller dan we begroot hadden
voor dit jaar. Kortom, dit is ontzettend positief in zo’n inge-
wikkeld jaar waar we allemaal te maken hebben met forse
beperkingen.
In de Zunnezoal hebben we twee nieuwe creatieve onder-
nemers mogen ontvangen: Githa Schrijver en Alista
Leemhuis. In het kantoor boven heeft Droomloopbaan zijn
intrede gedaan (Marc Drenth en Justin Lambeck) en de
Noordmannen hebben de Tuinzaal voor hun rekening ge-
nomen. Met man en macht - en met minimale middelen - is
er gewerkt om de Tuinzaal om te toveren tot een prachtige
ruimte. Op 26 september hebben de Noordmannen op

Uitgaven  
Hypotheek/onderhoud en reservering 23.617
Bank/bestuur/aanspr 910
Moestuin 400
Totaal 24.927
Servicekosten 17.319
Totaal 42.246

Inkomsten  
Huur 20.277
Incidentele  verhuur              4.980
Totaal 25.257
Servicekosten 14.457
Totaal 39.714
 TEKORT  - 2.532

gepaste wijze het lokaal met elkaar geopend. De ruimte is
nu klaar en beschikbaar voor eigen gebruik, voor gebruik
door het dorp en voor verhuur. Er komt ook nog moment
dat het dorp deze prachtige ruimte kan komen bezichtigen,
maar iedereen zal begrijpen dat dit met de huidige maatre-
gelen nog even op zich laat wachten. Er zitten nog veel
meer plannen in het vat…
Voor meer informatie over de huidige huurders en moge-
lijkheden tot verhuur kunt u kijken op: www.derieshoek.nl
(zie dorpsactiviteiten en sociëteit de Noormannen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rieshoek in cijfers
We zijn gestart met een gebouw wat nog niet helemaal
gevuld was met vaste huurders. Het werven van nieuwe
vaste huurders stond bovenaan ons lijstje dit jaar. We
hebben vaste inkomsten nodig om aan onze hypotheek en
vaste lasten te kunnen voldoen. Hieronder een overzichtje
van onze begroting 2020:
 
Begroting 2020
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U ziet hier een tekort begroot van 2532 euro. We zijn blij
om te kunnen vermelden dat we op dit moment 4500 euro
positief staan. Doordat er ook in de coronaperiode wel
huurinkomsten bleven binnenkomen door de vaste en door
incidentele verhuur, is het ons gelukt om de afgelopen
maanden goed door te komen en zelfs positief te staan.
Met onze vaste huurders en inclusief de incidentele verhuur
(yoga, muziekles, koor ZoZo’s, etc.) zien wij de toekomst
vol vertrouwen tegemoet.
2019   
Pand verworven op 29-11-2019
€ 239.000 - Aankoopbedrag
€ 140.000  - Hypotheek KNHM
€   45.000  - VSB fonds subsidie
€   52.500  - Crowdfunding obligaties
€     1.500  - Crowdfunding donaties
2020
Subsidies ontvangen tbv verduurzaming en verbeteringen
van het pand € 98.937 - Totaal ontvangen subsidies
De subsidie van 98.000 euro is een bedrag dat dit jaar
besteed moet worden aan verduurzaming en verbetering
van het gebouw. De onderhoudscommissie (Ditmar en Bert
in samenwerking met Inge Mook) heeft dit jaar heel hard
gewerkt om tot een passend plan hiervoor te komen. Er is
gekeken naar prioritering, er is onderzocht (samen met
studenten van de Hanze) waar het meeste effect behaald
kan worden, er zijn offertes aangevraagd en er zijn al
klussen uitgevoerd. Het is misschien niet allemaal zicht-
baar, maar het is ongelofelijk wat inmiddels al is aangepakt
en opgepakt om van de Rieshoek een toekomstbestendig,
duurzaam en onderhoudsvriendelijk gebouw te maken. Er
wordt ingestoken op verschillende onderhoudscontracten,
zoals schilderen, installaties, glazen bewassing en schoon-
maak om dit ook op lange termijn structureel geregeld te
hebben.
 
Eigen beheer
Dit jaar staat in het teken van bestendigen en continueren.
De koop is geslaagd en nu willen we zorgen dat dit op de
lange termijn op financieel en op onderhoudsgebied goed
georganiseerd is. Ik denk dat we hier dit jaar een hele mooie
en belangrijke slag in geslagen hebben.
We kunnen er als dorp gezamenlijk aan bijdragen dat dit
gebouw in eigen beheer blijft. Als we gezamenlijk zorg
blijven dragen, dan lukt dit en kunnen we hier met elkaar
plezier aan blijven beleven. Het is enorm prettig om niet
meer afhankelijk te zijn van een gemeente, om niet meer
toestemming te hoeven vragen voor het minste of geringste.
We kunnen nu zelf verder bouwen. De totstandkoming van
de Noordmannen, die in gezamenlijkheid de Tuinzaal op-
knappen, is opnieuw een prachtig voorbeeld van verbinden,
creëren en samen bouwen.
 
In ontwikkeling
Bij bestendigen en continueren hoort ook een stabiel be-
stuur. Het is zaak dat de stichting voor continuïteit blijft

zorgen en dat er een breed draagvlak blijft om taken goed
te kunnen verdelen en om overbelasting te voorkomen. We
zijn nog steeds allemaal vrijwilligers die dit naast ons gezin
en baan oppakken omdat we geloven in de meerwaarde
ervan. 
Het is mooi om te merken dat er telkens weer dorpsgenoten
zijn die in het klein of het groot willen bijdragen. Zo hebben
we in het bestuur een nieuw lid: Anne Wempe, mogen
ontvangen. Zij is bereid om na 1 februari het penningmees-
terschap van Manon Ensing over te nemen.
Per 1 december stop ik (Berber Keidel) als voorzitter van
deze prachtige stichting. De afgelopen vier jaar waren
ontzettend leerzaam, heel gezellig, bij vlagen erg intensief
en soms even moeilijk. Ik kijk terug op bewogen jaren
waarin we als stichting steeds gezamenlijk de schouders
eronder hebben gezet. Wat heb ik ontzettend met jullie
gelachen en wat hebben we ontzettend hard gewerkt en
veel bereikt met elkaar. Bedankt allemaal! Ik heb zo geno-
ten van jullie en van het dorp. Ik reken me elke dag rijk dat
ik hier mag wonen met zulke mooie, actieve en initiatiefrijke
mensen om me heen.
Een andere fase vraagt ook om een andere aanpak. Het
is nu een prachtig moment om in te stappen. We zijn bezig
om de overstap van pionieren naar verder professionalise-
ren en stabiliseren te maken. Iedereen die hier in het groot
of het klein onderdeel van wil zijn mag een mailtje sturen
naar rieshoek.noordlaren@gmail.com
Het bestuur zou graag willen uitbreiden. Verder is het altijd
fijn als mensen beschikbaar willen zijn voor klusdagen en
we zoeken specifiek iemand die het leuk zou vinden om
conciërgetaken in het gebouw uit te voeren (een vrijwilli-
gersvergoeding is mogelijk) en/of een schoonmaker voor
in het gebouw.
Conclusie: het goed gaat met de Rieshoek. Verder nodigen
we jullie uit om mee te blijven denken en kritisch te blijven,
zodat we over 10 jaar nog steeds met elkaar kunnen ver-
binden, creëren en ontwikkelen.
Het bestuur de Rieshoek: Ditmar, Bert, Anne, Manon, Titia,
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Eva en Beer op de boerderij
door Marijn Pietersen
 
 
Eva en Beer zijn op visite bij opa en oma. En dat vinden ze
heel erg leuk! Oma kan namelijk heerlijke appeltaarten
bakken. Er staat een grote appelboom in de tuin. Wanneer
Eva en Beer aankomen, rennen ze er naartoe. Ze zoeken
de grootste, meest rode appels die ze kunnen vinden. Al
snel hebben ze een grote mand vol. Ze rennen naar binnen
om om de oogst naar oma te brengen.
 
Oma moet lachen. Jullie zijn nog niet eens binnen, en ik
word al aan het werk gezet! Maar voor ik alle appels heb
geschild en ze tot een taart heb omgetoverd, dan is de dag
alweer voorbij. Dat gaat niet lukken ben ik bang. Eva en
Beer kijken beteuterd, ze hadden zich zo verheugd op
appeltaart met slagroom!
 
Geen zorgen, jongens! Oma komt aan met een groot, rond
bord. Op het bord staat een heerlijk ruikende appeltaart. Ik
wist toch dat jullie zouden komen? Deze taart heb ik van-
morgen voor jullie gebakken. Jippieeee! Maar, zegt oma,
hij is nog heet dus jullie moeten even geduld hebben. Willen
jullie eerst de eieren uit het kippenhok halen?
 
Eva en Beer rennen naar buiten. Alle kippen vliegen op
wanneer Beer eraan komt stormen. Beer kwispelt en blaft
vrolijk, hij vindt het erg leuk dat alle kippen  zo hard kakelen
en wegrennen. Ondertussen klautert Eva in het hok. 1, 2,
3...ze telt zeven eieren. Een goede buit! Samen gaan ze
naar binnen.

Managers & Adviseurs
in Gebieds- en Projectontwikkeling

Noordlaren, Amsterdam, Amersfoort, Austerlitz

prak@cooperfeldman.nl www.cooperfeldman.nl

06 388 211 62

Jouke verhuizen?

Jouke gaat verhuizen...
 

...maar waarheen?
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Noordlaren Muziek
Door Dirk Herman de Jong
 

Zondagochtend 15 november om 10.30 uur, dorps-
kerk Noordlaren

Klassiek concert met Christian Sanders, piano en Pa-
tricia Kuijk, viool 
 
Ons openingsconcert in coronastijl op zondag 4 oktober in
de dorpskerk is goed verlopen! Het maximale aantal be-
schikbare plaatsen – voor 30 personen inclusief de mensen
die alles in goede banen moesten leiden – was gevuld.
Zonder pauze zongen en speelden de Casanova’s bevlo-
gen een uur lang hun muziek, die als het ware uitnodigde
tot meeswingen of zelfs dansen, welke handelingen echter
binnen het coronaregime helaas niet waren toegestaan. Na
afloop staken velen van de 30 mensen de weg over naar
De Hoeksteen om daar een kop koffie of thee met iets
lekkers te nuttigen. Noordlaren Muziek en De Hoeksteen
mochten verschillende complimenten in ontvangst nemen
voor de zorgvuldige manier waarop alles volledig corona-
proof was georganiseerd.
Dit was erg bemoedigend voor ons, en dat is het ook ge-
bleven na de recente nadere aanscherpingen van de
overheidsvoorschriften voor theaters en concertruimtes.
Want onze protocollen blijven volledig binnen die strengere
regels vallen, met één uitzondering: koffie- en theevoorzie-
ning na afloop is voorlopig niet toegestaan. Wel blijft De
Hoeksteen open voor toiletbezoek voorafgaand en na af-
loop van een concert en voor het passend ontvangen van
de muzikanten.
 
Ons volgende, op zondag 15 november geplande concert
gaat dan ook door! In een programma met klassieke muziek
zullen voor u optreden Christan Sanders, piano en Patri-
cia Kuijk, viool. De dorpskerk beschikt over een kwalitatief
goede staande piano, maar speciaal voor deze gelegenheid
huren wij een vleugel.

Christian Sanders doet in hetprogramma recht aan het
Beethovenjaar 2020, waarin Ludwig van Beethovens ge-
boorte 250 jaar achter ons ligt: hij speelt diens beroemde
pianosonate no. 14 met de – later door anderen gegeven –
bijnaam ‘Mondschein’. Volgend jaar 2021 zal het 100 jaar
geleden zijn dat de Franse componist Camille Saint-Saëns
is overleden; ook daarbij wordt al stil gestaan: Patricia Kuijk
speelt, op de vleugel begeleid, diens ‘Havanaise’. De mu-
sici beraden zich nog over de vraag wat zij hieraan in een
concert van ongeveer een uur (weer zonder pauze) nog
kunnen toevoegen.

Het concert vangt zondagochtend 15 november aan om
10.30 uur in onze dorpskerk.
De toegangsprijs bedraagt € 15,00; jeugd t/m 12 jaar € 5,00.
Kaarten kunnen uitsluitend via e-mail worden gereserveerd:
info@noordlarenmuziek.nl of cultuur-noordlaren@hot-
mail.com.
Na aanmelding krijgt u de bankgegevens toegezonden om
te betalen; zodra wij uw overboeking hebben ontvangen,
zetten wij u op de toehoorderslijst. U ontvangt dan tevens
ons geldende coronaprotocol. Dit protocol is ook te vinden
in de vorige Dorpskrant van september (nr 251), maar nu
dus zonder koffie- en theefaciliteit.
Uitgaande van het eerdergenoemde totaal van 30 personen
en van 5 personen die wij voor een correct verloop van het
concert inzetten, zijn er maximaal 25 kaarten beschikbaar.
Wees er daarom snel bij.
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Oproep voor mooie spullen voor in de
huis/biljartkamer in de Hoeksteen
Beste mededorpsbewoners,
 
De afgelopen weken heeft een clubje enthousiaste vrijwil-
ligers zich uitgeleefd op de zolder. Er is volop gesloopt en
geschilderd en er is een prettige en nu al sfeervolle ruimte
ontstaan, die moet uitmonden in een huis en biljartkamer
voor het dorp.
 

Het biljart zal er bij het verschijnen van deze dorpskrant
inmiddels al staan en zijn we druk bezig met het inrichten
van de ruimte onder de bezielende begeleiding van Henny
Knoops en Elles Venema.
 
 

Aangezien het budget beperkt is doe we hierbij een beroep
op onze mededorpsbewoners om leuke spullen aan ons te
doneren.
 
We zijn specifiek op zoek naar:
 
-clubfauteuils           -salontafeltjes              -barkrukken
-spotjes                      -vloerkleden                  -bijzettafeltjes
 
Heeft u nog een leuk clubfauteuiltje op zolder staan of een
van de andere genoemde spullen, die u graag een 2e leven
gunt in de huis/biljartkamer, mail dan een foto naar dorps-
huis@noordlaren.eu en wij nemen contact met u op.
U kunt ook altijd even komen kijken op de dinsdagavond.
We zijn dan aan het klussen of aan het (leren) biljarten.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de hele club,
Mike Snijder
06-376 15 426

kunst in

Wij zoeken eenWij zoeken een
creatieve geest creatieve geest 

Herken je je hierin, neem dan Herken je je hierin, neem dan 
contact op metcontact op met  

dorpshuis@noordlaren.eudorpshuis@noordlaren.eu
ofof

06-8118560406-81185604

OVERDUIN
CASANDER.NL

Hereweg 95  | 9700 AJ  Groningen

050  311 66 66 | info@overduincasander.nl
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Goud voor Kinderopvang Oki
Door Anne Verspuij 
Het is een prachtige herfstdag vandaag. Wel kleurt de lucht
af en toe helemaal donker.

Maar gelukkig hebben we buienradar, nou ja erg gelukkig

word je daar niet van, want het kan maar zo gaan regenen
terwijl buienradar aangeeft dat het lekker strandweer is.
Vandaag nemen we de gok. We maken wat eten klaar voor
een kleine picknick.
De banden van de bolderkar worden opgepompt en we
wachten tot de kinderen wakker zijn, dat is wel zo gezellig.
Ze hebben vanmorgen herfstbakjes geverfd, die gaan we
vanmiddag vullen met herfst spullen. De plaatjes staan op
het bakje, zodat de kinderen weten wat ze moeten zoeken.
De kinderen zijn wakker, eerst aankleden even wat drinken
en wat snotneuzen afvegen (gelukkig zijn ze welkom met
of zonder snotneus ) We zijn er klaar voor en gaan op pad
met de bolderkar.
We stoppen eerst bij de kastanjeboom. Kastanjes hebben
nog steeds iets magisch voor mij en brengt me weer terug
naar mijn kindertijd, zo leuk zo’n glimmende kastanje die je

toelacht! De kinderen begin-
nen enthousiast met zoeken,
als we een mooi voorraadje
hebben gaan we picknicken
bij een speelveldje in de
buurt.

Daarna gaan we verder met de zoektocht en weet je er
waren gewoon gouden eikels verstopt, dat was toch leuk!
Na de zoektocht en nog even lekker spelen gaan we weer
terug naar Oki. Daar wordt nog even druk gespeeld op de
gele vloer en is het al snel tijd om weer naar huis te gaan.
Buienradar kun je soms maar het beste negeren zijn we
achter.
Even een woensdagmiddag bij Oki. Het gaat goed bij en
met ons. Op bepaalde dagen hebben we zelfs een wacht-
lijst. Toch is het ook nog wel een spannende tijd. Als een
van ons verkouden is mag diegene niet werken en moet
getest worden. Dat duurt soms 2 dagen en is ook niet altijd
in de buurt. Zo zijn we dan al gauw een leidster een week
kwijt en dat is lastig plannen. We moeten hier met zijn allen
doorheen, maar ik ben nog steeds trots op ons team hoe
we het allemaal doen!

Tijd van Komen
Josien Vos
 
Hoi! Ik ben Josien Vos,
en woon sinds kort op
Lageweg 45, waar mijn
vader al wat langer
woont. Hiervoor woon-
de ik in Alphen aan den
Rijn, van waaruit ik in
Utrecht afgestudeerd
ben aan de opleiding
Games en Interactie. Ik
woon nu in Noordlaren
om wat meer tijd te heb-
ben een passende
baan te vinden, aange-
zien de banenmarkt
een flinke klap heeft gehad van de lockdown.
 
Naast het zoeken van een baan, stort ik me dagelijks op
allerlei dingen die met het ontwikkelen van games te maken
hebben - weggekropen achter de computer op mijn zolder-
kamertje in de Kosterij. Vooral richt ik me op het ontwerpen
en uitwerken van visuele aspecten van games. Maar ik houd
me ook bezig met bijvoorbeeld programmeren, het ontwer-
pen van spelregels en het onderzoeken hoe andere ont-
werpers problemen hebben opgelost.
 
 

Nu kort na mijn verhuizing
helaas weer een flinke lock-
down is aangekondigd, heeft
mijn inburgering tot nu toe
vooral bestaan uit het ontdek-
ken in welke kastjes de bor-
den, pannen en kruiden
staan. Toch heb ik al wel wat
van het dorp en de omgeving
kunnen ontdekken. En na
mijn hele leven in een ietwat
treurige stad te hebben ge-
woond, vind ik het hier erg
prettig.

 
 
 
Wat betreft mijn favoriete plek in Noordlaren: het uitzicht op
de Bartholomeuskerk vanuit de woonkamer verrast me nog
steeds.
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Noordlaren verwelkomt
SMAAKMAKERS!
Kinderkookworkshops in de Hoek-
steen met maaltijden voor iedereen!
 
Op de grote zolder van de Hoeksteen starten wij, Tessa
Jonker en Marijn Pietersen, de Smaakmakers. Een
initiatief om lekker, gezond en lokaal te kunnen koken
en eten. We organiseren wekelijks kooklessen voor
kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
 
De kinderen leren onder begeleiding om zelf gezonde ge-
rechten uit verschillende keukens te bereiden én te eten.
Een maaltijd die je zelf hebt mogen maken smaakt namelijk
veel lekkerder!

En, daar kunnen mensen uit Noordlaren en omstreken ook
van meegenieten. We maken namelijk extra veel, zodat u
de maaltijden kunt komen afhalen tegen een betaalbare
prijs, kosten 6 Euro.
 
Afhalen
Kom het proberen! Op woensdag 18 november gaan we
van start. U kunt vanaf dan wekelijks een maaltijd afhalen
tussen 17.30 uur en 18.30 uur bij de Hoeksteen.
Weten wat we koken? Volg ons op Facebook (facebook.
com/smaakmakersgroningen) voor de lekkere gerechten
die er gemaakt worden. Kijk op www.noordlaren.eu of neem
contact op via 06-42258989. Geef je bestelling aan ons
door en wees er snel bij, want op = op! 
 
Kookworkshop
Op woensdag 25 november starten we met de eerste
kookworkshop, van 16.00 tot 18.00 uur. Ben je tussen 7
en 12 jaar oud en lijkt het je leuk om te leren koken? Geef
je op en kook en eet met ons mee tegen een introductieprijs
van 10 euro per kind. Meer weten? Bel gerust!
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Oproep
 
Door Henny Peijnenburg
 
Ik ben op zoek naar mensen, die personen op foto’s hieronder herkennen uit de periode maart tot december
1945. Zij verbleven zij in deze periode tijdelijk als evacuees/vluchtelingen in de Provincie Groningen. Hoogst waarschijn-
lijk zijn grootmoeder en de kinderen ondergebracht op een boerderij. Eén van de kinderen op de foto is mijn inmiddels
overleden vader Kees.
Ik heb in 2003 een boek over zijn jeugd geschreven, maar kon maar geen informatie vinden over die 9 maanden uit zijn
leven. Ik heb het adres ( de boerderij ) in de provincie Groningen waar grootmoeder en de kinderen waren ondergebracht
niet kunnen vinden. Ik kon het niet loslaten en ben dit jaar ( 2020 ) opnieuw gaan zoeken en graven naar het antwoord.

 

Het is een allerlaatste poging om dit stukje alsnog duidelijk te krijgen. Kunt u mij helpen, dan mag dat rechtstreeks naar
mij : hennypeijnenburg@home.nl of 0611321663.
Wilt u liever anoniem iets kwijt dan kan dat per post:
Concordialaan 21, 5223 ZL s’- Hertogenbosch. Ik ben u dankbaar voor elke ( kleine ) informatie!
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Onder de klokslag van Noordlaren
Een manifestatie en een boekje bij het 150-jarig bestaan
van de begraafplaats 
 
 
De Noordlaarder begraafplaats is geen doorsnee plek om
begraven te liggen. In de harten van velen die daar hun
dierbaren te ruste legden vormt deze dodenakker, landelijk
gelegen tussen dorp en bos, een plek van bezinning. Daar
zie je regelmatig inwoners van Noordlaren en Glimmen
rondlopen maar evengoed families die zijn uitgezwermd.
Daar maakt men zich jaarlijks in december op om de be-
graafplaats weer bladvrij te maken. In 1871 gesticht vanuit
de Bartholomeuskerk van de kerkelijke gemeente Noord-
laren-Glimmen biedt de begraafplaats tegenwoordig een
laatste rustplaats voor alle gezindten.
 
Ter herdenking van 150 jaar begraven in Noordlaren ver-
schijnt een boekje in de Harener Historische Reeks. Hierin
wordt aandacht geschonken aan de ontstaansgeschiede-
nis van de begraafplaats, terwijl de verhalen van nabestaan-
den en betrokkenen centraal staan. Elders in dit blad vindt
u een oproep om ook een korte bijdrage te leveren.
 
Hiernaast heeft Dorpshuis De Hoeksteen samen met het
College van Kerkrentmeesters van de Bartholomeuskerk
het plan opgevat in de zomer van 2021, wanneer de be-
graafplaats 150 jaar bestaat, betrokkenen en belangstel-
lenden uit te nodigen voor een bijeenkomst, een soort
reünie. Bedoeld voor families die elkaar soms al kennen,
maar vaker niet. Die soms zelfs geen weet meer hebben
van de graven van hun voorouders, maar via de Noordlaar-
der begraafplaats toch in zekere zin met elkaar zijn verbon-
den. Sommigen maken wellicht voor het eerst kennis met
Noordlaren en omgeving, anderen zijn ermee vertrouwd en
willen hun kennis bijspijkeren. Honderdvijftig jaar zorg voor

de doden is reden genoeg om in 2021 even stil te staan,
rond te kijken op de plek zelf, verhalen aan te horen en te
zien hoe de huidige bewoners van Noordlaren en Glimmen
hun voorgeslacht eren.
 
Of deze bijeenkomst doorgang kan vinden, is vanwege de
hardnekkigheid van het coronavirus nog niet zeker. Voor
geïnteresseerden: houd voor de ontwikkelingen rondom dit
evenement daarom www.noordlaren.eu, de rubriek ‘Over
Noordlaren’/’Kerk en begraafplaats’ in de gaten.
 
Friso Bavinck & Henny Groenendijk

Foto: Niek Groenendijk

Vraag aan alle Noordlaarders
van Friso Bavinck
 
In het boekje dat volgend jaar uitkomt staat niet zozeer
de historie van kerk en kerkhof centraal, als wel de plaats
die een begraafplaats inneemt in een dorpsgemeen-
schap - vroeger en nu. Daarom zal er een twintigtal in-
terviews met nabestaanden in opgenomen worden.
Maar eigenlijk zou ik als samensteller van het boek een
paar vragen aan iedereen willen voorleggen. De ant-
woorden daarop zullen een soort karakteristiek geven
van het dorp anno 2020.
 

Daarom: of u nu in Noordlaren geboren en getogen bent,
of u bent 'import’: kunt u  in twee zinnen antwoord geven
op de onderstaande  vragen?
Stuur uw reactie per mail naar friso@bavinck.nu of
schriftelijk naar het adres Westerse Drift 80, 9752 LK
Haren.
De antwoorden worden anoniem verwerkt in een boekje
over Noordlaren en de begraafplaats, dat in 2021 uitkomt.
 
•Wat is volgens u typerend voor het
dorp Noordlaren?
 
•Wat kenmerkt een typische Noord-
laarder anno 2020? 
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NOORDMANNEN ZIJN LOS!
Door Peter van Ek

Het is een koude dag, het is koud en nat en dreigend met
regen. Buien ‘rader’ belooft plechtig dat het droog blijft. De
donkere wolken boven de Rieshoek vertellen wat anders.
Het waait flink als ik het plein voor de oude school op rijd.
De reus voor de school heeft nog een volle kruin en verwel-
komd mij met het waardig knikken van zijn hoofd. Ik plaats
mijn fiets op de standaard en buig mij tegen de wind in. De
deuren slaan open en ik ben er. Binnen bij de Noordmannen
daar schijnt zoals altijd de zon.
 
Vandaag is de dag van de opening. Het is vandaag 26
september 2020. Na kort overleg weet iedereen wat hem
te doen staat. De Corona lijnen worden uitgezet, de bierta-
fels van 1,5 meter worden geplaatst. Tenten worden opge-
bouwd zodat iedereen buiten droog kan staan. De tonnen,
ter beschikking gesteld door Luuk, vatten vlam. Beelden uit
het verleden bespatten de achtermuur. Door de afgelopen
maanden loopt de samenwerking vlekkeloos. Met weinig
woorden wordt er in korte tijd veel werk verzet. Iedereen
van ons heeft uitgekeken dit moment. Een dag die lang op
zich had laten wachten door onze onverwachte gast: Co-
rona.
 
De weken hiervoor is er nog hard gewerkt om deze heuge-
lijke dag mogelijk te maken. Zo is er een beamer geplaatst,
als ook de nodige decibellen. Er is een bar inventaris
aangeschaft en gebruiksklaar gemaakt. De aankleding is
aangepast door Titia.* Planten zijn toegevoegd, Chester-
fields zijn teruggeplaatst en het bier viel met bakken uit de
lucht, na een whatsapp oproep. Er is een pizzabakker bereid
gevonden om voor ons pizza’s te bakken. Verder heeft de
voorzitter een klinkende speech voorbereid.
Dan is het zover. Langzaam druppelen ze binnen, de
Noordmannen. Je ziet het gelijk, ze komen thuis. De sfeer
is gemoedelijk, ons ken ons. En ook als je ons nog niet zo
goed kent word je toch gelijk opgenomen in ons mannen-

pack. Want er zijn ook Noordmannen van buiten Noordlaren
die bij de Noordmannen willen horen.
De avond neemt zijn vlucht nadat Marc zijn fantastische
speech heeft gegeven en de mensen heeft bedankt die de
afgelopen maanden een flinke inspanning hebben gele-
verd. Het gerstenat vloeit, Jan Geert presenteert met trots
zijn harde worst. De Pizza’s komen heet uit de hout ge-
stookte oven en smaken naar een warme zwoele avond in
het oude Italie.
De eerste officiële bijeenkomst van de Noordmannen is een
feit. Er zijn plannen voor meer van dit soort evenementen.
Zoals het gezamenlijk bijwonen van autoraces en voetbal-
wedstrijden. Er komt een bierproefavond met een introduc-
tie van een heuse bieroloog en verkiezing van ons huisbier.
Er zijn plannen om onze eigen whisky te gaan stoken.
Voordrachten, livemuziek, pub quizzen.  Een filmavond met
Johnny Cash in de hoofdrol heeft al een datum en die
middag is een kindermatinee. Game avonden op groot
scherm.  En plannen voor een vaste vrijdag middag borrel
voor de Noordmannen en om de week voor hun aanhang
of vrienden. En….En….En toen kwam Corona wederom
keihard binnen…..
Vanavond 15-10-2020 hebben we een ingelaste vergade-
ring. Wat zijn de mogelijkheden en wat is nog veilig om te
doen? Het Corona virus doet ons te meer beseffen dat wat
ons lief is. Samen komen en feestjes vieren is ons lust en
ons leven. Dat maakt het verschil met een gewone doorde-
weekse dag en een beleefde dag.  Maar het is ook duidelijk
dat het meest belangrijk is voor eenieder; zijn familie, zijn
vrienden en zijn buren. Daar neem je niet zomaar risico’s
mee. Dat moet je goed wegen.
Daarom is er besloten om niet te zoeken naar de sluipweg-
getjes, de achterdeurtjes in de regels die voor ons allen en
onze families zijn opgesteld. Wij willen ons als Noordman-
nen bestuur houden aan de regels zoals die voor onze eigen
gezondheid en voor die van de Noordmannen en hun fa-
milies zijn opgediend. Dus alle plannen worden helaas
uitgesteld, in ieder geval voor de komende 4 weken.
Het gevolg is dat we geen inkomsten kunnen genereren,
en dat terwijl er eigenlijk geen geld meer in kas zit. En toch
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geloven wij in een goede toekomst, een toekomst met de
Noordmannen, tezamen met ons mooie dorp en de Ries-
hoek in het bijzonder.
Het mooie van de zeer geslaagde opening is wel dat we
weten dat we gesteund worden! Dat voor alle leden het nog
steeds duidelijk is wat de meerwaarde is van ‘de Noord-
mannen’. Een huiskamer voor de Noordmannen in het
bijzonder en een plek voor het dorp in het algemeen.  We
gaan de komende periode opnieuw ons stinkende best
doen. We geloven nog steeds in de ‘en toch’ mentaliteit.
We vertrouwen op de steun die we voelen ook voor het
komende jaar. Corona gaat ons verlaten en dan zwaaien
wij haar uit onder het genot van een drankje, misschien
zelfs wel twee.
Noordmannen bedankt!
 
Namens het bestuur van de Noordmannen
 
*Titia is een vrouw, ter geruststelling.
 
Oh ja en nog even: het lokaal is ook te huur om dienst te
doen als bv vergaderruimte, ‘thuiswerkspot’, feestzaal, etc.
U ondersteunt daarmee zowel de Rieshoek als de Noord-
mannen!Lid worden van de Noordmannen kan nog steeds,
financiële steun is ook mogelijk.
Zie daarvoor de www.derieshoek.nl
Contact met de Noordmannen:
noordmannen@yahoo.com

Sint Martinusdagen in Groningen: an-
ders dan anders
(Persbericht)
De jaarlijkse viering van Sint Martinus in de stad Groningen
krijgt dit jaar dankzij het coronavirus een heel andere invul-
ling. Maar het Sint Martinusberaad heeft wel veel activitei-
ten op het programma: De benefietmaaltijd ten bate van de
thuis- en daklozen vindt niet in de Martinikerk plaats, maar
Stadjers krijgen hem thuisbezorgd. Het traditionele concert
wordt van tevoren opgenomen en uitgezonden. De lampi-
onnenwedstrijd gaat per e-mail; kinderen mogen een foto
van hun zelfgemaakte lampion opsturen. Een theatervoor-
stelling van Het Houten Huis voor arme gezinnen gaat wel
'live' door. De Sint Martinus-Vesper wordt gestreamd vanuit
de Martinikerk en kan door maximaal 30 mensen live
worden bijgewoond.
 
Sint Martinus is naast het kinderfeest vooral een Dag van
het Delen en van Barmhartigheid. 'Delen is het nieuwe
hebben' blijft ook nu het actuele thema. De Sint Martinus-
dagen worden voorbereid door het Sint Martinusberaad,
waarin de Stichting Martinikerk, de Vereniging Vrienden
Martinikerk, de Koninklijke Vereeniging voor Volksverma-
ken, de Stichting Sint Martinus' Pronkjewailn en de theater-
groep Het Houten Huis zitting hebben.
 
Sint Martinusconcert
Op woensdag 11 november zal het jaarlijkse Sint Martinus-
concert worden uitgezonden. Het is eerder in de kerk op-
genomen. Organist Eeuwe Zijlstra speelt samen met het
GSV-schoolkoor o.l.v. Marcel den Os. Stadsbeiaardier
Auke de Boer bespeelt het Martinicarillon. Het concert is
een initiatief van de Vereniging Vrienden Martinikerk en de
VVM organiseert dit in overleg met de Stichting Martini
Beiaard Groningen.
Lampionnenoptocht
Volksvermaken besloot al eerder geen voederbieten uit te
delen en ook geen optocht, Sint Martinustheater en een
lampionnenwedstrijd in de Martinikerk te organiseren. Maar
de wedstrijd gaat wel door! Alle schoolkinderen uit de ge-
meente Groningen mogen hun zelfgemaakte lampion foto-
graferen en dat 'lampie' opsturen tot uiterlijk 9 november
via sintmartinuskvvv@gmail.com. Er vallen toffe prijzen te
winnen.
Sint Martinusgans
Een ganzenmaaltijd op Sint Martinus is oorspronkelijk een
traditioneel gerecht in Groningen. Deze traditie is een nieuw
leven ingeblazen. Thuis- en daklozen krijgen dit jaar zo'n
maaltijd aangeboden in enkele opvangcentra in de stad
Groningen. Het geld dat daar voor nodig is, wordt bijeen-
gebracht door een benefietmaaltijd en enkele sponsors. De
benefietmaaltijd wordt dit jaar op bestelling thuisbezorgd.
In voorgaande jaren vond die maaltijd in de Martinikerk
plaats.
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Het Houten Huis
Beeldend muziektheater Het Houten Huis brengt zijn
voorstelling 'IK ...eh ik' op dinsdag 10 november in het Grand
Théatre voor Groningse gezinnen, die het niet al te breed
hebben. Het publiek is uitgenodigd via de hulporganisatie
Het Kopland. Het gezelschap gaat er alsnog vanuit dat de
voorstelling kan doorgaan.
 
Sint Martinusvesper
Op Sint Martinusavond vindt een vesper plaats in het
hoogkoor van de Martinikerk. Hierin wordt aandacht ge-
schonken aan het leven en werk van Sint Martinus. De
vesper is voorbereid door de Protestantse Gemeente
Groningen. Gedurende die 11de november vindt er in de
Martinikerk een jassen- en dekeninzameling plaats voor de
Open Hof en Dorcas.

Herfstrecept Paddenstoelentaart
Door Tiny Koning
 
Zo. Einde verhaal La douce France. Achtergelaten met pijn
in het hart. Covid hielp ook niet echt. Maar het lekkere eten
en de recepten zijn natuurlijk mee gekomen.
 
Een frans herfstrecept bij uitstek is een variant op de quiche
(hartige taart). Deze paddenstoelen taart maak je heel
gemakkelijk en bovendien: hij is goedkoop, kost weinig tijd
om te maken en is nog lekker ook!

 
 
Je koopt twee rollen korst-
deeg bij de supermarkt. Wil je
het deeg zelf maken, ga dan
als volgt te werk: neem 200
gr. Bloem, 100 gr. Boter, 1
eigeel, een mespunt zout en
een half glas water. Bloem en
zout in een kom mengen en
een holletje erin maken. Daar
eigeel, water en in stukjes
gesneden boter in doen. Men-
gen en een balletje maken.

Vervolgens een uurtje laten opstijven in de koelkast.    
 
Dat uurtje in de koelkast natuurlijk gebruiken om al vast de
vulling te maken. Hiervoor heb je nodig: 1 soeplepel bloem,
500 gram gemengde paddenstoelen. 2 soeplepels olijfolie,
20 gr. Boter, een mespunt peper, 1 flinke soeplepel creme-
fraiche, een handvol verse spinazieblaadjes (of ruccola),
125 gr. Ricotta en naar smaak verse zwarte peper uit de
molen.
 
Verwarm de oven voor op 180 gr. (electrische oven) stand
gas 6? Was de paddenstoelen. Laat ze vooral niet in het
waswater staan. Ze nemen heel snel te veel vocht op. De
olijfolie en de boter smelten in koekenpan. Paddenstoelen
er in. Rustig even garen. 
 
Nu kan het deeg uitgerold. Maak er twee cirkels van. Een
om de vorm te bekleden en een om er een dekseltje van te
maken. Die mag dus kleiner zijn . Het deeg in de vorm op
de bodem even inprikken met een vork. Laat de padden-
stoelen uitlekken. Voeg bloem, cremefraiche, ricotta, zout
en peper erbij en meng. Stort op de bodem. Afdekken met
spinazie/ruccola. Doe het deksel er op en maak er in het
midden een kruisje in om de damp te laten ontsnappen.
 
Laat 45 min. In de voorverwarmde oven garen. Kan warm
en koud worden gegeten. SMAKELIJK!!!
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Nederlander kijkt 45 jaar van zijn
leven naar beeldschermen
Bron: hcc.nl Nieuws,  wo 23 september 2020
 
Nederlanders besteden meer dan 6.180 uur per jaar aan
gadgets zoals telefoons, computers en televisies.
Volwassenen besteden meer dan drie en een half uur per
dag aan het kijken naar tv-schermen, staren vier uur naar
computers en laptops en drie uur en 26 minuten naar tele-
foons. E-readers en spelcomputers komen daar nog eens
bij. Als je alle kijktijd meeneemt, dus ook wanneer mensen
twee of meer apparaten tegelijk aan hebben staan, kom je
tot 17 uur per dag!
 
Daarmee zijn Nederlanders op de Italianen na (47 jaar) de
grootste schermverslinders van de onderzochte landen. De
VS volgen ons met 44 jaar schermtijd per volwassen
mensenleven. We zijn er dan ook ’s morgens al vroeg bij.
De gemiddelde volwassene kijkt binnen twintig minuten na
het wakker worden naar een scherm, een vijfde zelfs binnen
vijf minuten. Mensen geloven echter dat minder dan de helft
van de tijd die ze aan deze apparaten besteden, 'productief'
is. Desondanks geeft 50 procent toe dat ze zich geen raad
zou weten zonder hun schermen, vooral in de huidige tijd
van sociale afstand.
 
Verbinding met de buitenwereld
Dit onderzoek onder tweeduizend Nederlanders in de
leeftijd van 18 tot 82 jaar is uitgevoerd in opdracht van
contactlenzenfabrikant Vision Direct. Directeur Benjamin
Dumaine: “We hebben geluk dat we apparaten hebben die
ons met de buitenwereld verbinden. Het is echter belangrijk
om te weten waar te veel schermtijd toe kan leiden wat
betreft de gezondheid van je ogen, en om dit binnen de
perken te houden.”
Samen met het onderzoek heeft Vision Direct negen
tips gepubliceerd voor het behoud van de gezondheid van

de ogen. Een daarvan is het plaatsen van een computer-
scherm op minstens 40 cm afstand en een andere is de
20-20-20-regel, waarbij je elke 20 minuten een pauze inlast
en 20 seconden wegkijkt naar iets dat op 20 meter afstand
ligt.
 
Ruzie en schuldgevoel
Nog een paar 'leuke' weetjes: een derde van de ondervraag-
den met een relatie heeft wel eens ruzie gehad met hun
partner over de tijd die zij besteden aan hun beeldschermen.
Een op de vier ouders denkt dat hun kinderen te lang op
hun spelcomputer of telefoon zitten en een vijfde zegt het
een uitdaging te vinden om de schermtijd van kinderen
onder controle te houden. Maar bijna de helft voelt zich
hypocriet omdat ze hun kinderen vertellen korter achter hun
schermen te zitten, terwijl zij zelf net zo schuldig zijn.
Over een gemidelde levensduur van 64 jaar (18-82) is dat
395.562 uur en 40 minuten, het equivalent van 16.482
dagen, oftewel 45 jaar.

TIJD BESTEED PER APPARAAT
 Dagelijks Jaarlijks
Telefoon 3 uur 26 min 1253 uur 6 min
Computer 4 uur 1 min 1488 uur 5 min
TV 3 uur  35 min 1307 uur 5 min
E-reader 1 uur 37 min 590 uur 5 min
Tablet 2 uur 10 min 790 uur 50 min
Spelcomputer 2 uur 7 min 772 uur 35 min
Totaal 16 uur 56 min 6180 uur 40 min

Voorproefje van een leuke foto door Marc Bansema
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Liefde in Tijden van Corona
door Peter Prak
 
Het was begin januari 2020… en mijn lief en ik hakten onze
knoop door: we doen het! We gaan springen, we gaan
trouwen! In Noordlaren! Waarom we dat doen? Gewoon
omdat we elkaar zo leuk vinden. Tot grote hilariteit waren
er zelfs mensen die aan ons (53 en 48 jaar) vroegen of we
misschien ‘moesten’ trouwen….? HA!
Omdat enig cijferfetisjisme mij niet vreemd is komt de datum
uit op 20-20-20. De eerste 20 is de som uit 9+11. Dus deze
datum kan ik als recidivist nooit meer vergeten. En wat is
nu leuker dan in je eigen dorp trouwen? In de Bartolomeus-
kerk die al zo’n 840 jaar met kop en schouders boven het
dorp uit steekt. Dus dat gaan we doen ook.
Niemand in Europa, en laat staan Noordlaren, had in janu-
ari nog enig idee van een virus dat ver weg snel om zich
heen greep en al spoedig de wereld in zijn greep zou nemen.
Toen in dit voorjaar COVID Nederland plat legde, waren wij
maar wat blij dat we niet in het voorjaar, maar in het najaar
de kerk hadden geboekt. Want in de zomer zou het vast
wel over waaien. Toch? Veel mensen dachten dat. Maar
de wind zou gaan draaien.
 
Kilt of korte broek
Er was ondertussen al wel enige spanning tussen ons
aanstaande echtelieden. Maar niet zozeer over corona.
Want ondergetekende is eerder getrouwd en wel in korte
broek. Bij de schoonfamilie en aanstaande bruid leidde dat

gegeven toch wel tot enige zenuwachtigheid. Wat gaat ie
dit keer aan doen? Hij zou toch niet weer…. Maar net zoals
de bruid, beroept ook deze bruidegom zich op zijn zwijg-
recht.
Plechtig beloofde ik mijn lief en de familie dat ik dit keer
NIET in korte broek zou trouwen. Wel liet ik terloops vallen
dat ik een Schotse kilt enorm inspirerend vond en een pak
enorm inspiratieloos. Pakken zijn voor mij iets van het werk
en niet voor de liefde of de kerk - tenzij er iemand horizon-
taal in de kerk is. Vind ik tenminste.
Maar de immer-graag-controlerende-sekse is er niet hele-
maal gerust op, de onzekerheid knaagt. “Als je een
clownspak aandoet, ga ik NIET met je naar de kerk!”, ver-
trouwt ze me toe. Maar als ik dan stel dat als zij net zoveel
van mij houdt als ik van haar, en dus ook net zoveel op mij
vertrouwt als ik op haar, er dus nooit niet geen probleem
kan zijn… Met die Cruyffiaanse logica is het schaakmat.
 
Halfleeg is nu vol
In augustus neemt het aantal besmettingen toch onver-
wachts weer toe. Het bange gevoel valt niet meer weg te
drukken dat ‘onze dag’ niet zo zal verlopen als wij met veel
voorpret bedacht hadden. Na overleg met de mensen van
de Bartolomeuskerk worden dan ook de noodscenario’s in
gang gezet. De 156 genodigden voor ons burgerlijk huwe-
lijk in de kerk kunnen echt niet meer, dat moeten er veel
minder zijn. Met de coronahandleiding van het RIVM in de
hand, een huisarts en GGD-verpleegkundige maken we
een nieuwe ‘kerkbankschikking’ met huishoudens en an-
derhalve meter, en komen we op een veel lager aantal uit.
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Met ruim een maand na onze trouwerij geen enkele coro-
na-geval blijkt dat het allemaal klopte.
Veel mensen moeten we teleurstellen dat de halflege kerk
vol is, maar iedereen snapt het. Met de kerk komen we er
in overleg prima uit, mevrouw Lamberts is enorm behulp-
zaam met tips uit haar tientallen jaren trouw-ervaring.
 
Als een tierelier
Maar met dan weer strengere regels mag ook de feestlo-
catie niet meer, tenzij iedereen blijft zitten, bij heen en weer
lopen mondmaskers opzet en niet gaat staan of dansen of
van tafel wisselen… Mmmh dan heb je een wel hele tradi-
tionele boerenbruiloft, maar geen feest.
Dan krijgen we een lumineus idee! Zou het anders in de
open lucht achter de Rieshoek kunnen? Dat mag immers
wel met corona. Ditmar Toxopeus van de SBS is gelijk
akkoord: ‘’tuurlijk kan dat!’’. Trouwen in je eigen dorp is
hartstikke leuk, zowel in de kerk als op de ijsbaan, de twee
trots’n van ons oss’n.
De dag zelf loopt als een tierelier, na veel regen schijnt die
dag de zon, de grote feesttent zonder zijflappen (ventilatie!)
hebben we een paar dagen eerder zelfs durven afbestellen.
 
Dan wil ik!
Als mijn lief mij voor het eerst ziet in mijn trouwpak moet ze
eerst even slikken, maar dan is het ook goed. Mijn gedach-
te was simpel, als zij in haar meisjesdroom naar het altaar
mag, dan ik toch zeker wel in mijn jongensdroom. Aange-
zien ik als jongetje maar één ding wilde worden is mijn
jongensdroom snel duidelijk. In een leeratelier in Pakistan
heb ik dan ook geen kilt laten maken, maar wat anders naar
een origineel voorbeeld.

“Wat het hai nou aan den? Wat is dat nou? Dat ken ik ja
nait”, hoor ik ook een van mijn dorpsgenoten later om zich
heen vragen. Want dat heeft ze nog nooit gezien. Het is
een native american warshirt. Op zien Grunnegs: ik druig
ain Indioan’n-pak.
Het ja-woord is schatplichtig aan de onvergetelijke Fermina
Daza uit het mooie boek waar de titel naar verwijst. Als de
BAPS mij DE vraag stelt antwoord ik: ‘’als ik niet te veel
tuinbonen moet eten, JA! Dan wil ik!’’
Na de plechtigheid liepen we in een stoet door de Kerkstraat
de zeven meter omhoog van de Bartolomeuskerk naar de
Rieshoek. Halverwege de straat kijk ik om. De eigen
Kerkstraat staat vol met familie en dierbaren. Erna een
geslaagde borrel op een ijsbaan vol met Perzische kleden,
Chesterfieldbanken en statafels. In een originele Jaguar uit
de Inspector Morse-serie scheuren we nog wat rondjes over
de ijsbaan. In september nog een rondje onder de 40 se-
conden.
Het was mooi. Een lommerrijk en zonnig najaars-Noordla-
ren schonk ons een prachtig onvergetelijke dag!
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Ploegen met paard en eenscharige
ploeg
 
Door Jogchem de Jonge
 

Op een stoppelakker aan de Duinweg ligt een een-
scharige ploeg te glimmen in de zon. Een deel van de

akker is omgeploegd.
 
In de verte komt een dubbelspan paarden aan gereden die
een platte wagen trekken. Zou het ploegen een vervolg
krijgen? Het hek naar de akker zwaait open en de wagen
rijdt de akker op. Twee mannen stappen van de bok en
spannen de paarden uit.
Het zijn Willy van Delden en Gert Vrieling. Beide kennen
het moderne landbouwbedrijf maar hebben ook nog steeds
een zwak voor alles wat met paarden te maken heeft. En
zo krijgt het ploegen met paard en eenscharige ploeg een
vervolg.
Het deels antieke gerij wordt in gereedheid gebracht en de
paarden worden voor de ploeg gespannen. Het zijn twee
paarden, één van Willy en één van Gert die nog nooit
eerder in span hebben getrokken. Daarvan is in de praktijk
niets te merken. Willy gaat de eerste keer rond en daarna
is het de beurt aan Gert. "Ach", zegt Gert, "na 20 meter heb

Gert Vrieling in actie
Willy van Delden in actie

Willy met Toos en Odessa

Eenscharige ploeg

je het oude gevoel weer zo te pakken"; het tegelijkertijd
sturen van de ploeg en het mennen van de paarden. Het
weer werkt mee en het is op deze dag met een herfstig
zonnetje een uniek gezicht.
Vanwege de corona maatregelen is besloten verder geen
ruchtbaarheid aan te actie te geven maar het is te hopen
dat in na-corona tijd het ploegen nog eens herhaald wordt
voor een groter publiek. De foto’s getuigen van de vaardig-
heden van mens en dier. Vaardigheden meet een lange
traditie die eens geleerd nooit meer vergeten worden.

Gert met Odessa en Toos


