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Beste Lezer,
 
 
Wat kun je ook anders dan, met de voorjaarswind door het
haar, camera en pen ter hand nemen en belangwekkende
gedachten en feiten over Noordlaren en omgeving op papier
zetten.
Terugblikkend en vooruitblikkend kunt u dit alles lezen en
de foto's bekijken. Deze editie staat in het teken van de
geschiedenis van Noordlaren en de jarige begraafplaats
waarvan de Bartholomeuskerk een centrale rol speelt.
 
Wij nodigen alle nieuwkomers in het dorp van harte uit om
mee te schrijven aan de geschiedenis van Noordlaren.
Daarvoor hebben we de rubriek Tijd van Komen in deze
krant. Heeft u nog niet "meegeschreven" neem dan contact
op met dorpskrant@noordlaren.eu.
 
Veel leesplezier,
 
De Redactie

Ijsbaan, foto Peter van Ek
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Ien 'n dörp is nait zoveul te zain, mor
heuren des te meer
door Dorpsbelangen, Aldert Jan van Dijk

Deze spreuk kreeg ik toegestuurd. Het was denk ik
bedoeld als ludieke verwijzing naar de dynamiek
rondom snelheidsremmende ideeën (zie elders in de
dorpskrant), maar de spreuk kan evengoed betrekking
hebben op motorgeluiden in het veld of een beroep
doen op de kas van de vereniging Dorpsbelangen.
 
Iemand mailde ons: “Net als in 2019 wordt er de afgelopen
tijd weer gecrost op zondagmiddag in Noordlaren op ver-
schillende plekken. Helaas is dit een hobby waar de omge-
ving van mag meegenieten. Het is dan ook jammer dat er
niet gecommuniceerd wordt: hoe vaak, waar en tot wie we
ons kunnen wenden. Zou Dorpsbelangen misschien afspra-
ken kunnen maken en deze kunnen communiceren zodat
iedereen weet waar hij aan toe is?”
 
Dat ligt, vinden wij, niet op ons pad. Het aanspreekpunt is
de landeigenaar en wordt er gecrost op de openbare weg
dan kan men de politie verwittigen. Misschien staat de
oplossing al in de mail: geef als crosser aan waar en hoe
vaak er gecrost wordt (niet te vaak, niet te lang, niet in
wedstrijdverband), bijvoorbeeld op de site van het dorp of
in de dorpskrant. Laten we rekening houden met elkaar.
Iedereen gunt een ander een verzetje, zeker in deze coro-
natijd en zeker voor jongeren, maar een verzetje moet geen
last voor een ander worden.

Iemand mailde ons of we zo’n 500 euro wilden overmaken.
Het was voor een heel goede bestemming binnen het dorp.
Dat vonden wij trouwens ook. Misschien had iemand ge-
hoord dat onze kas daar geschikt voor is, maar de vereni-
ging Dorpsbelangen geeft elk jaar ongeveer evenveel uit
als er binnenkomt. Een belangrijke kostenpost is de
dorpskrant.
 
Op 7 april overlegt Dorpsbelangen met de Dorpscoöperatie
[zonne-energie, red.]. De doelstellingen van onze vereni-
ging en van de coöperatie overlappen elkaar deels. Waar-
in wijken we van elkaar af en waarmee kunnen we elkaar
helpen? Dat zijn de vragen voor dit eerste overleg.
 
Doe mee!
Ons bestuur heeft behoefte aan een nieuw bestuurslid. En
dit om verscheidene redenen. Ons bestuur is te klein. De
nestor van ons bestuur en huidige penningmeester, Jaap
Koolhaas, heeft aangegeven dat hij met zijn laatste termijn
bezig is. Onze secretaris, Luci Otten, heeft het heel druk
met haar werk en komt daardoor nauwelijks toe aan vrijwil-
ligerswerk. Mocht je belangstelling hebben bel me dan
(4091110). We maken vervolgens een afspraak voor een
oriënterend gesprek.
 
Hebben jullie het ook helemaal gehad met corona? Toch
maar voorzichtig blijven! Zodra het kan wil Dorpsbelangen,
waarschijnlijk in de buitenlucht, een soort jaarvergadering
organiseren. Met een paar verenigingen willen we deze
sociale bijeenkomst voorbereiden. Er zal waarschijnlijk niet
echt een agenda zijn, het gaat meer om de ontmoeting. 
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Markante Noordlaarders
In de rubriek Markante Noordlaarders laten we opnieuw
oud-dorpsgenoot Henk Luning aan het woord. Hij blikt
terug op zijn jeugd in Noordlaren. Dit is aflevering 3 van
zijn persoonlijke relaas. Zijn herinneringen aan de oor-
logsjaren laten zien hoe ook Noordlaren - door de ogen
van een kind – werd geraakt door de gebeurtenissen op
het wereldtoneel.

 
 
Henk Luning (1935) heeft veel geschreven over regiona-
le 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 buiten-
plaatsen van Noordlaren en Midlaren schreeft hij 'Meer-
lust, Bloemert, Meerwijk, van bisschoppelijk tafelgoed tot
recreatieoord'(1980).
Henk Luning woont al meer dan 25 jaar in Assen.

Jeugdherinneringen aan Noordlaren  
door Henk Luning (deel 3)

 
Einde oorlog in zicht? 
Om de op dat moment 9 miljoen inwoners van ons land van
voldoende voedsel te kunnen voorzien kwam er tijdens de
oorlogsjaren zowel vrijwillig als verplicht een maatregel tot
het scheuren van grasland. De bereidwilligheid van de
boeren was geëist en een en ander kwam onder de hoede
van de plaatselijk bureauhouder (PBH). Dit was de lokale
figuur die de hele landbouw en veeteelt van het dorp in de
pen had en van waaruit allerlei overheidsmaatregelen
werden uitgevoerd.
 
Bij ons thuis werd achter de kerk ongeveer drie hectare
groenland gescheurd om er spitskool te verbouwen. Toen
de kolen klaar waren was er veel klandizie uit het dorp en
de rest ging naar de veiling. Maar omdat het een erg be-
werkelijke teelt was, zelfs ik die nooit iets op de boerderij
hoefde te doen mocht meehelpen schoffelen, kwam er het
volgend jaar koolzaad te staan. Het was veel minder werk
en leverde ook nog eens de hoogste premie per hectare
op. De dorsmachine die jaarlijks langs kwam werd er spe-
ciaal op afgesteld om het fijne zaad te kunnen dorsen. Het
stro dat restte leverde op enige afstand van huis een mooi
vuurtje op. Het product moest worden geleverd, maar uiter-
aard ontstond ook hier weer een levendige ruilhandel om
andere schaarse artikelen die nodig waren binnen te kun-
nen halen. Thuis was men bezig olie te persen, maar onze
buren produceerden het ook.
 
Gevorderd
Bijzonder was ook dat een Duitser op een gegeven moment
een kruis op de school zette ten teken dat deze gevorderd
was. Het onderwijs kwam tot stilstand en er werden een
groot aantal mensen die bij de OT (Organisation Todt)
moesten werken ondergebracht. Ook de beide meesters
moesten hier aan mee doen en wij hadden vrij van school.
De laagste klassen zaten nog tijdelijk in een paar kamers
van boerderijen, maar ik zou in totaal ongeveer een half
jaar niet naar school gaan.
 
Voor de graverij hadden de Duitsers de OT en de lui die de

leiding hadden bewapend met een revolver. Ze droegen
gele uniformen met een rode mouwband waarop een ha-
kenkruis stond afgebeeld en ze droegen een gele pet.
Vanwege hun gele uniformen kregen ze van de spitters de
bijnaam ‘geelvinken’ of ‘goudfazanten’. Ook bij mij thuis
ontstond consternatie toen in september 1944 onze voor-
kamer werd gevorderd om er een aantal putjesscheppers
in het stro te kunnen laten slapen. Het was de tijd dat de
Duitsers bezig waren te trachten door middel van verdedi-
gingswerken een geallieerde opmars te stuiten, begrijp je
later. Voor de handen die daarvoor nodig waren maakte
men voornamelijk gebruik van dwangarbeiders. Mannen
tussen 17 en 50 jaar werden opgeroepen om hieraan te
werken. Zo was ook mijn oom uit Zeerijp tegenover ons huis
gedwongen bezig met het graven van de verdedigingswer-
ken.
 
Lijntrekken
Een aantal mannen uit Pekela die van beroep sigarenmaker
waren zaten ‘s avonds bij ons thuis rokertjes te fabriceren.
Dat was van de Amersfoorter tabak die bij ons in de tuin
groeide en op de zolder te drogen had gehangen. Op die
manier was er thuis geen gebrek aan rokerij. Veel animo
om zeven dagen in de week te staan graven was er overi-
gens niet en er heerste een soort van lijdelijk verzet door
langzaamaan te doen. De zogenaamde Klein Es aan de
zuidkant van het dorp waar we op uitzagen wemelde van
de putjesscheppers. Hun enige gereedschap was een
schep. Veel putjesscheppers kwamen op de fiets op hun
werk en samen met buurmeisje hebben we op een gegeven
moment wat fietsbanden van de mannen leeg laten lopen
en de ventielen weggegooid. Daarbij werden we op heter-
daad betrapt en voor straf een tijd in onze tuin aan een
boom gebonden. Daarna kreeg ik thuis nog eens straf en
vertelde de volgende dag bij buurmeisje dat opa mijn kont
in twee helften had geslagen.
 
Een veldkeuken voor de paar honderd mannen uit alle
windstreken die verplicht waren te graven stond bij ons in
de tuin. Ik at zelfs een keertje mee met een stel mannen,
maar daar was de lol snel vanaf want thuis was ik het toch
beter gewend. Maar op een gegeven moment zat ik bij de
Duitser die de leiding had, een ‘hoge mieter’, op schoot.
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Deze werd daardoor tot tranen geroerd omdat hij zijn eigen
kinderen al heel lang niet meer had gezien. Het was duide-
lijk geen fanatiekeling. Hij was door noodzaak gedwongen
in het leger en behoorde ongetwijfeld tot de groep waarvan
men later zou zeggen dat er ook nog wel goede Duitsers
waren. Toen de zuidkant van het dorp klaar was, verhuisde
de gaarkeuken naar de Kerkstraat en weer later naar het
schoolplein.
 
Knikkers
Een tankval vanaf De Bloemert tot aan het Drentsdiep en
loopgraven naar het dorp met hier en daar een schutters-
putje op de Klein Es waren in mijn buurt het uiteindelijke
resultaat. Voor ons kinderen waren het objecten om in te
spelen en pootje te baden. Ook zagen we nu voor het eerst
dat de bodem uit verschillende lagen bestond en dat
vooral het keileem, waar we knikkers van maakten, heel
veel keien bevatte. De overeenkomst met Noordlarens
straten en het hunebed was te herkennen. Reden ook om
er een verzameling in allerlei kleuren en maten van aan te
leggen.
 
Maar intussen ontstonden er weer andere problemen. Op
een gegeven moment tegen het eind van de oorlog was er
het door de Duitsers vorderen van paarden. Onze twee
dieren moesten naar de vordering en er was meteen een
Duitser die zei er één van te moeten hebben. Het dier kon
echter niet gemist worden en pa stribbelde tegen waarop
de man hem het gevorderde paard van een kleine boer uit
het dorp er voor in de plaats terug gaf. Daaruit ontstond een
enorme ruzie met de rechtmatige eigenaar die enige tijd
later de loop van de gebeurtenissen mee zou beïnvloeden.
 
Hongerkind
Intussen had zich ook de barre oorlogswinter ‘44-’45 die
bekend zou komen te staan als de hongerwinter aangekon-
digd. Evenals elders werden zogenaamde hongerkinderen
uit het westen in Noordlaren ondergebracht. Op verzoek
werd het bij ons thuis een jongen omdat ik dan een speel-
kameraadje zou hebben. Bij ons kwam een Amsterdam-
mertje die hier ook een poosje met mij naar school ging.
Tot de kolen voor de verwarming op waren en we weer
langere tijd vakantie kregen. Enige tijd was daar nog iets
tegen te doen geweest met warme kleding, maar wanneer
op een morgen de inktpotjes bevroren zijn is het afgelopen.
Onze evacué was niet meteen een doorslaand succes, wat
vooral te wijten was aan het feit dat hij zich niet op zijn
gemak voelde. Bovendien kreeg hij te maken met een leven
dat totaal afweek van wat hij gewend was. Droeg nu boe-
renkleren en at dingen die hij al lang niet meer gewend was.
Hij was zwaar ondervoed en had een goede verzorging
nodig. Wat mij vooral opviel was dat hij erge honger had en
gewend was voor het eten te bidden. Het was een onver-
getelijk moment toen we op een gegeven moment meere-
den om aardappels naar een schip in de vaart te brengen
en er eentje van de wipkar viel. Hij sprong eraf om deze op

te rapen en weer op de wagen te doen. Dat was iets waar
we in Noordlaren geen rekening mee hielden omdat we hier
niet op een aardappel keken.
 
Ondanks dat de oorlog bij ons rustig verliep, hoorden we
bij wat het rangeerterrein in Onnen bleek te zijn, diverse
beschietingen. Het waren Engelse Spitfires die aanvielen
en Duitse Messerschmitts die verdedigden. Het bleef in de
verte en slechts één keer kwam er van horen zeggen een
vliegtuig iets uit de koers die met de staart achter ons huis
een hoogspanningskabel vernield zou hebben. Het was
geen aanleiding de schuilkelder te gebruiken, eer men er
aan zou komen was het gevaar al weer geweken.
 
Toch hoorden we op een gegeven moment berichten over
zware gevechten in het zuiden van het land. Het front zou
steeds dichter bij komen werd gezegd, maar wij kinderen
speelden ons spel tot zelfs op de dag voor de bevrijding.
Met twee buurmeisjes ging ik naar de tankgracht in de buurt
van boerderij De Bloemert om er zoals wel vaker gebeurde
onder de brug in de straat te spelen. Daar aangekomen
hadden we geen idee wat al die pakketjes en de wirwar aan
draden die we eronder aantroffen te betekenen hadden.
We inspecteerden de zaak en trokken aan de draden. We
konden er niets mee aanvangen en besloten nieuwsgierig
geworden de draden te volgen. We kwamen uit bij het bos

Luchtfoto van Noordlaren met de verdedigingslinie die een
geallieerde opmars moest verhinderen, Royal Air Force
1944. De tankvallen tekenen zich scherp af als witte lijn.
Minder goed zichtbaar zijn de loopgraven die als een slin-
gerlijn overal rondom het dorp te vinden zijn. 1 = boerderij
Luning, 2 = brug over de tankval uit het verhaal bij boerde-
rij De Bloemert. 
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van De Bloemert en een paar Duitsers die daar in een
bunkertje zaten vingen ons op en stuurden ons weg. Thuis
gekomen vertelden we over onze belevenissen en dat had
een behoorlijke reprimande plus het verbod daar nog eens
weer naar toe te gaan tot gevolg.
 
Nog dezelfde avond hoorden we plotseling een harde klap
en de brug was in de lucht gevlogen. Ook de wegversperring
bij de andere weg naar Zuidlaren was in orde gemaakt met
het grint dat tussen palen voor afsluiting van de weg moest
zorgen. De volgende morgen zaten een paar Duitsers nog
in een schuttersputje in de buurt van de versperring de boel
in de gaten te houden. Maar toen enkele mannen uit het
dorp probeerden hout van de opgeblazen brug voor
brandhout naar huis te slepen werden ze onder vuur geno-
men. In gebogen houding kwamen de mannen onder

dekking van de heg langs de straat heelhuids weer thuis.
Even later kwamen de geallieerden er ook aan, maar de
paar Duitsers die daar zaten waren via hun loopgraaf al
richting het dorp vertrokken. Een grote tank haalde met een
lier en katrol binnen enkele minuten de versperring omver
en kon gevolgd door vele andere voertuigen via de hoop
grint zijn koers gewoon vervolgen. Bij de ingang van het
dorp zagen we de eerste dorpelingen zwaaiend langs de
kant van de weg staan om ze te verwelkomen. Maar wegens
de gevaarlijke situatie werden we naar binnen geroepen en
konden zodoende de verdere gebeurtenissen niet meer
volgen.
 
@ Henk Luning. Alle niet genoemde namen zijn bekend.

150 jaar begraven op de ‘nieuwe’
begraafplaats te Noordlaren
door Theo Sieling
 
De begraafplaats in Noordlaren bestaat 150 jaar. Het is een
bijzondere plek tussen dorp en bos en een plek met veel
geschiedenis. Veel inwoners van Noordlaren en Glimmen
zijn er op de een of andere manier bij betrokken.
 
Voor het College van Kerkrentmeesters van de Protestant-
se Gemeente Noordlaren-Glimmen – de eigenaar en be-
heerder van de begraafplaats – is de grote betrokkenheid
aanleiding om ruim aandacht te besteden aan het jubileum.
Hoe precies en wanneer is om de u bekende reden nog niet
goed aan te geven. Maar één ding is wel zeker: er wordt dit
jaar een boek over de begraafplaats gepresenteerd. Een
bijzonder boek!
 
Onder de klokslag van Noordlaren 
De ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021 
 
Een begraafplaats zonder verhalen is maar een dooie boel!
Het 150-jarige bestaan is verbonden met talloze verhalen –
van en over overledenen, van nabestaanden, van mensen
die zorg hebben voor de begraafplaats en van alle inwoners
uit het gebied die zich betrokken voelen.
Een aantal van deze verhalen heeft een plek gekregen in
het boek: informatief, interessant, aangrijpend, tragisch en
persoonlijk. Voor de totstandkoming zijn gesprekken ge-
voerd met (oud-)inwoners en nabestaanden. Naast verha-
len bevat het boek veel foto’s en is er aandacht voor ritue-
len, teksten en tekens op de begraafplaats.
 
Voorinschrijving
Er worden 400 exemplaren gedrukt. Er komen geen nieuwe

als ze op zijn. Het boekje komt uit in de Harener Historische
Reeks en Friso Bavinck uit Haren is de schrijver. De prijs
is 13,50 euro en het is nu mogelijk het boek bij voorinschrij-
ving te bestellen.
U kunt uw exemplaar online reserveren bij de secretaris
van het College van Kerkrentmeesters: secretaris.cvk@p-
kn-ng.nl. Een briefje door de bus bij Dick Vos (de kosterij,
Lageweg 45) volstaat ook. Vermeld bij uw bestelling duide-
lijk uw naam en adres, het aantal exemplaren dat u ontvan-
gen wilt, en als u dat hebt uw e-mailadres. Voorinschrijving
kan tot 1 juni.
We hopen dat veel inwoners van Noordlaren en Glimmen
veel plezier gaan beleven aan het lezen van dit boek.
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Onder de klokslag van Noordlaren
door het bestuur van De Hoeksteen
 
In dorpskrant 251 werd al aangekondigd dat dorpshuis
De Hoeksteen samen met het bestuur van de Bartholo-
meuskerk in de zomer van 2021, wanneer de begraaf-
plaats van Noordlaren 150 jaar bestaat, een publieke
manifestatie wil organiseren.
 
‘Onder de klokslag van Noordlaren’ is bedoeld voor al
diegenen die daar familieleden hebben liggen en voor
verdere belangstellenden. Het plan om dat deze zomer te
laten plaatsvinden, is iets te optimistisch gebleken. Omdat
een fysieke bijeenkomst voor het welslagen van zo’n her-
denking een voorwaarde is, is besloten de manifestatie uit
te stellen tot later in het jaar of, als het dan nog niet veilig
genoeg is, tot volgend jaar.

 
 
Over de invulling van het programma kunnen we al wat
meer zeggen. In deze dorpskrant kondigt Theo Sieling het
boekje aan dat voor deze gelegenheid is geschreven en
tijdens de herdenking zal worden gepresenteerd. Verder
staan lezingen over kerk, kerkhof en begraafplaats op het
programma, evenals een expositie over middeleeuws
Noordlaren.
Aan buitenactiviteiten is natuurlijk ook gedacht. Onderdeel
daarvan is een excursie door de dorpen Noordlaren en
Glimmen en omgeving, waarbij vooral familieleden van
buiten de regio zich zullen verbazen over de kwaliteiten op
dit kleine stukje Hondsrug. We houden jullie op de hoogte
via de dorpskrant en de dorpswebsite noordlaren.eu, ru-
briek Over Noordlaren/Kerk en begraafplaats.

7Maart 2021, Jaargang 42, Nr. 254



bulletin

 
 
maart 2021
 

Hartelijke groeten uit het dorpshuis.
We kijken uit naar een weerzien op het terras, aan de bar,
met kaarten, sjoelen, tafeltennis, biljarten, toneel spelen,
filmavond, feestje, cursus, muziekuitvoering, kooravond,
vergadering, workshop, internet-uurtjes op de individuele
werkplek, en wat nog meer…
 
Tot dan!
 
Bestuur De Hoeksteen,
Johan Mak, Ulrike Dauter, Tiny Koning, Henny Groenendijk,
Jogchem de Jonge
www.noordlaren.eu
of contact via
email: dorpshuis@noordlaren.eu
tel: 0681185604

Waterpret, foto Peter van Ek

Ijspret, foto Peter van Ek

Aanmelden Quintusschool 2021-2022
door Nicolet Bos
 
Veel kinderen uit de dorpen Noordlaren en Midlaren
gaan met veel plezier naar de Quintusschool in Glim-
men. Een basisschool die onderdeel vormt van een IKC
(een Integraal Kind Centrum), wat betekent dat we naast
onderwijs ook opvang voor de kinderen realiseren.
 
Ieder jaar gaan wij rond deze tijd weer kijken hoe we de
groepen voor volgend schooljaar gaan indelen. Het is dan
heel prettig om zicht te hebben op de kinderen die nog gaan
komen.
 
Wordt uw kind binnenkort óf in de loop van volgend
schooljaar 4 jaar en bent u van plan om uw kind naar de
Quintusschool te laten gaan, laat ons dit dan tijdig weten
door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier.
Dit aanmeldingsformulier evenals meer informatie over
onze school is te vinden op onze website: www.quintus-
school.nl.
U kunt mij ook mailen of bellen: n.bos@stichtingbaasis.nl
of 050-4062290.
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Het College van Kerkrentmeesters van de protestantse
gemeente, de eigenaar van de begraafplaats, denkt dat er
behoefte is aan uitbreiding van de mogelijkheden op de
begraafplaats. Dat bleek al toen erover gesproken werd.
Iemand die om raad gevraagd werd vroeg of hij al een
plekje kon reserveren, iemand anders zocht nog een ge-
schikte plek voor de as van vader en moeder.
Er gaat niet gewerkt worden met reserveringen. Nabestaan-
den van bewoners van de hele voormalige gemeente Haren
kunnen terecht bij de kerkrentmeesters zodra er een con-
crete wens voor uitstrooiing is. Dat kan bij uitstrooiing ook
makkelijker dan bij begraven. Bij uitstrooiing kan de hele
tuin gebruikt worden, het is niet zo dat ieder z’n eigen
perkje krijgt waar een ander weg moet blijven. Eigen ge-
denktekens mogen ook niet geplaatst op willekeurige
plekken in de tuin. Met een standaard gedachtenisplaatje
op het monument houdt het op.
Voor een verstrooiing zal 100 euro gerekend worden, geeft
Theo Sieling aan. Als scheidend kerkrentmeester houdt hij
zich nog bezig met dit project. Dat is veel voordeliger dan
de kosten van een graf of een plekje voor een urn. Voor
150 euro krijgt een persoonlijk gedachtenisplaatje dertig
jaar lang een plek op het monument.
Het mooie is dat nabestaanden hier een plek krijgen om
naar terug te gaan, vindt Corke van der Weijden. Ook zij is
kerkrentmeester. ‘Hier kun je even gaan zitten bij een
monument waarop de naam van je vader of moeder blijvend
herinnerd wordt. Dat is toch anders dan wanneer je hun as
illegaal in het Noordlaarderbos gestort hebt.’
Het is de bedoeling dat de opening van het strooiveld ge-
koppeld wordt aan het jubileum van de begraafplaats. Mede
vanwege corona zal dat wel na de zomer worden, denkt
Sieling.

De begraafplaats krijgt een strooiveld
door Dick Vos
 
Achter de begraafplaats wordt een ‘strooiveld’ aange-
legd – een plek waar de as van gecremeerde overlede-
nen uitgestrooid kan worden. Het wordt een bloemrijke
akker met een gedenkplek en een bankje.
 
Een stuk grond van zo’n 60 bij 60 meter ten westen van de
begraafplaats is in februari gereed gemaakt voor verdere
inrichting. Het blok is in twee gelijke delen verdeeld, waar-
van de zuidelijke helft dit voorjaar verder ingericht wordt.
Fred Hemmes Onbeperkt Groen heeft daar inmiddels de
graszoden afgeplagd, waarna het ingezaaid wordt met een
bloemrijk mengsel. Er komt een aantal bomen te staan en
er wordt een speels graspad aangelegd. De begroeiing zal
een aantal malen per jaar worden gemaaid, waardoor
verschraling optreedt en de diversiteit van de bloementuin
steeds groter wordt. Tegelijk wordt hiermee een bijdrage
geleverd aan de biodiversiteit. Tussen de bloemen kunnen
nabestaanden straks de as van geliefden uitstrooien. De
noordelijke helft van het blok blijft eerst zoals die is. Mocht
dat nodig of wenselijk zijn, dan kan dat deel later gebruikt
worden om de begraafplaats of het strooiveld uit te breiden.
Aan het begin van het strooiveld, vlak tegen de huidige
begraafplaats aan, komt een gedenkplek. Een open ruimte
met een bankje dat uitkijkt op een gedachtenismonument.
Dat wordt een kunstwerk dat uit drie zuilen bestaat, waarop
plaatjes met de namen van de uitgestrooide overledenen
aangebracht worden. De open ruimte zal net als het toe-
gangspad halfverhard worden, zodat dit deel ook makkelijk
toegankelijk is voor rolstoelen.
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Groentekwekerij Noordlaren: klein-
schalig, biologisch en elk jaar een
beetje beter
door Nyckle Swierstra 
 
Het Financieel Dagblad in 2012 vond voldoende aanlei-
ding er een artikel aan te wijden. En ook Haren, de Krant 
wist de route naar de Lageweg 7 te vinden. Evenals de
fotograaf die foto’s kwam maken voor een kookboek van
Alma Huisken. Hoog tijd voor De Dorpskrant Noordlaren
om langs te gaan bij Hans en Brenda van Zanten en een
gesprek te hebben over verleden, heden en toekomst van
Groentekwekerij Noordlaren.
 
Het is de laatste week van februari. De kou is uit de lucht,
sneeuw en ijs zijn verdwenen en het zonnetje schijnt. Hans
hanteert de hogedrukspuit om tegels schoon te spuiten.
Brenda vult een rek met zakjes plantenzaden aan. Het is
net niet warm genoeg om buiten te zitten, dus verkassen
we naar binnen, waar uw verslaggever van dienst wordt
getrakteerd op koffie en heerlijke zelfgemaakte brownies
van Brenda.
 
Sla onderspitten
Hans: “Ik ben opgeleid als kok, maar wou wat anders en
ging daarom stage lopen bij kwekerij Bolhuis in Haren. Na
een jaar als vrijwilliger kreeg ik een schep, na twee jaar een
zeis. Ondertussen werkte ik ook in deeltijd als postbode in
Haren. In 1985 kocht ik het weiland hier aan de Lageweg

en heb ik, samen met mijn toenmalige partner Janny Hul-
zebos, de moestuin aangelegd.  
 
Hans: “In het begin leverde ik uitsluitend aan de veiling. Dat
bracht veel te weinig op. Op een gegeven moment kreeg
ik voor sla nog maar 5 cent per krop. Dat kon echt niet uit.
Toen niet, nu niet. Het deed geen recht aan alles wat ik
moest doen om een goede krop sla te laten groeien. Op
een dag was ik daarover zo kwaad dat ik mijn sla mee terug
nam, in de moestuin op de grond smeet, en alles onderspit-
te. Ik wilde nooit meer aan de veiling leveren en wilde
proberen voortaan van huis uit mijn eigen geteelde groen-
tes direct aan de klant te verkopen. Het was een gok of het
uit zou kunnen, een groentekwekerij en winkel op deze
plek.  Op een gegeven moment gingen Janny en ik uit elkaar
en …..”
Brenda: “En toen kwam ik hier in 1992 terecht.”
Hans: “En ben je gelukkig niet meer weggegaan.”
Brenda: “Dat was na mijn opleiding als tuinarchitect aan de
tuinbouwschool in Frederiksoord. Ik had van jongs af aan
al mijn eigen kruidentuin en wilde altijd al iets kleinschaligs.
Van grootschaligheid moest ik niets hebben. Nog steeds
niet.”
 
Minder onze best doen lukt niet
Brenda: “Ik houd van de combinatie van groentekwekerij
en winkel. Het is belangrijk om de tijd te kunnen nemen voor
de mensen die vragen hebben over hoe je groentes bereidt,
hoeveel je nodig hebt of hoe je ze zelf kweekt. Daar krijgt
je veel waardering voor terug.
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Hans: “Je wilt dat mensen blij zijn als ze thuiskomen met
onze groentes. Het moet niet alleen gaan om geld verdie-
nen.”
Brenda: “Helaas lijken mensen in coronatijd af en toe on-
aardiger te worden. Ze denken vooral aan hun eigen belang.
In de winkel zie je soms ruzies ontstaan. Klanten die
voordringen, naar binnen lopen terwijl het vol is bijvoor-
beeld. Ze zeggen dan: 'Ik kan er nog wel bij. Ik hoef alleen
dit maar te hebben. Help mij dus eerst maar even.' Anderen
worden daardoor boos.”
Hans: “Tot dusverre ging het elk jaar een beetje beter dan
het jaar daarvoor. Maar door corona is het ineens veel
drukker in de winkel dan voorheen. En dat is best heftig
want het heeft allerlei gevolgen. Meer klanten betekent
meer bestellingen bij de groothandel. Meer uitzoekwerk,
meer bestellen, meer controleren als het afgeleverd wordt.
Tegen al die dingen kun je geen nee zeggen of half werk
gaan leveren. Het zit gewoon niet in ons om minder ons
best te doen.”
 
Verdamplampje
Brenda: “Onze dochters Eline en Rianne werken volop mee.
Verder hebben we drie mensen in dienst: Shira, Tini en
Gert-Jan.” Zo kunnen we het draaiende houden. Eigenlijk
is het nu te druk. We willen ook kunnen genieten van wat
we doen. Groter dan we nu zijn hoeft dus niet. Eerder
kleiner, meer biologisch, groenten en kruiden, en misschien
ook iets met aromatische oliën.”
Brenda: “Aromatische oliën en kruiden hebben al heel lang
mijn belangstelling. Vroeger, als kind, kreeg ik al een ver-
damplampje van Sinterklaas. En samen met mijn moeder,
die dertien jaar geleden aan longkanker overleed, stopten
we veel energie in de aanleg en onderhoud van een krui-
dentuin hier op de groentekwekerij. Toen de kinderen klein
waren had ik daar helaas geen tijd meer voor, maar het is
altijd blijven kriebelen. Dit jaar heb ik na lang wikken en

Verdamplampje

wegen besloten de eenjarige opleiding te volgen bij de
school voor aromatherapie in Klarenbeek.”
Brenda: “Alle planten bevatten oliën. Kruiden dus ook. Elke
olie heeft een eigen set aan eigenschappen. Bij verdamping
ontstaat het voor die olie kenmerkende aroma. Je kunt ook
oliën mixen. Door het gebruik van het juiste aroma kan ie-
mand met lichamelijke of emotionele klachten zich beter
gaan voelen. Farmaceutische producten zijn niet altijd
nodig; met natuurproducten kan je mensen op een natuur-
lijke manier ondersteunen. Bij ziekenhuizen bestaat hier-
voor ook steeds meer belangstelling.”
Brenda: “Als ik klaar ben met de opleiding wil ik in de
Groentekwekerij een hoekje inrichten met verschillende
oliën, tekst en uitleg erbij, en verdamplampjes voor de
verkoop. Ook wil ik op kleine schaal consulten gaan geven
als aromatherapeut.”
Hans: “Ondertussen speel ik voor proefkonijn om uit te
vinden wat er op natuurlijke wijze aan mijn bronchitisachti-
ge klachten te doen is.”
 
Vreemde voorvallen
Brenda: “Je maakt gekke dingen mee. Af en toe komen hier
studenten stage lopen. We vertellen van tevoren altijd dat
ze ook op het land moeten werken. Op een gegeven
ogenblik kwam er iemand stage lopen met een witte broek
en keurige witte schoentjes. Ik heb ook wel eens een sta-
geloper in de kruidentuin aangetroffen die samen met zijn
hond lag te slapen. Tja. Wat moet je ermee? Dat zal nooit
wat worden.”
Hans: “In mijn tijd bij Bolhuis kwam er eens een man in een
hele dure Porsche. Hij wilde 5000 preiplantjes hebben. “-
Gooi maar achter in mijn auto”, zei hij. Dat het vies werd
kon hem niets schelen. Het werd een grote bende in zijn
auto want er zat allemaal klei aan de preiplantjes. Ik denk
dat hij al die blubber nooit meer uit de bekleding heeft ge-
kregen.”
Brenda: “We hebben achter het huis onze composthoop.
Ik heb wel eens klanten bezig gezien die daar nog iets
eetbaars probeerden uit te halen. Dat gaat je niet lukken.
Alleen wat echt niet meer kan komt op de composthoop.
De meeste restjes worden wel door de kippen op gegeten.”
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Foto van de Maand - januari 2021
 
De foto van de maand januari 2021 is gemaakt door
Peter van Ek. 

 
Een prachtig doorkijkje met een fraaie lichtval op het riet en
met bijzondere kleuren, geeft de jury aan. De twee nietige
figuurtjes maken het helemaal af! 
Deze foto werd reeds geplaatst op de achterzijde van de
vorige editie van de Dorpskrant.
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Foto van de Maand - februari 2021
 
De Foto van de Maand februari 2021 is van de hand van
Maxine Roberta Hilbrandie-Meijer.
 
De jury heeft voor deze foto gekozen niet alleen omdat het
een fraai plaatje is, maar ook omdat dit eens een keer iets
heel anders is. Als het lage zonlicht niet op de heg links was
gevallen, kon je denken dat het een zwart wit foto was.
 
Leer ervan en doe mee
Ga voor de tip van de maand en alle voorgaande winnende
foto's naar de website noordlaren.eu.
 
De jury bestaat uit beroepsfotograaf Harry Kannegieter,
dorpsfotograaf Henk Ensing en amateurfotograaf Mike
Snijder.
De jury kiest iedere maand uit de uitzendingen de mooiste/-
beste/opmerkelijkste foto. Die komt op de website en in de
dorpskrant te staan. Blijf uw foto's voor titel van de maand
vooral mailen naar website@noordlaren.eu.
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sommigen al kunnen schaatsen. Een zusje van een van de
kleintjes die al een tijdje naar school gaat kwam op heuse
noren voorbij, knap hoor! De drie kinderen van de buren
(boer Sietse of is het nou Luuk) ook alle drie op de schaats.
Verder ook een aantal Oki collega’s, weer eens wat anders
dan op de werkvloer elkaar ontmoeten.
Het was prachtig weer met een heerlijk zonnetje erbij, echt
genieten. Tegen een uur of drie won de zon het van het ijs.
Jammer, maar al met al een heerlijke schaatsmiddag! Voor
het naar huis gaan nog even bij de huiskipjes en -konijnen
kijken. Het water verversen want dat was alweer bevroren
en even de bakjes vullen met eten.
Op zondag paniek, morgen code rood in het hele land. We
besloten om gewoon open te blijven en dan zien wie er
komt. Op één kindje na kon gelukkig iedereen aanwezig
zijn, ook alle collega’s. Wel even afkicken hoor van zo’n
prachtig weekend met veel zon naar een hele druilerige dag.
 
Zandtaartjes
Vijf dagen later, ja echt vijf dagen! De temperatuur ging van
-10 naar ongeveer plus 17.  Dat kan ook alleen maar in
Nederland. De schaatsen konden weer in het vet en de
zwembroeken (nou ja bijna dan) uit de kast. Bij Oki hebben
we extra lang buiten gespeeld, lekker scheppen in de
zandbak, zandtaarten maken en nog veel meer leuke din-
gen en zelfs het cracker eten een keer buiten gedaan. Wat

Nieuws vanuit kinderopvang Oki
door pedagogisch medewerker Annemarieke Verspuij,
namens team Oki
 
Het was alsof er iets in de lucht hing, net zoiets als een
virus maar dan anders. Op het weerbericht gaven ze
aan dat het heel koud ging worden, echt heel koud.
Eerst zien dan geloven dacht ik (en velen met mij).
 
We vroegen aan één van de ouders van Oki: komt er ook
een ijsbaan dit jaar? Dat was nog niet helemaal duidelijk,
er komt ontzettend veel bij kijken helemaal in de coronatijd.
Toen bleek er toch iets van het weerbericht te kloppen. Er
liepen steeds meer mensen richting de ijsbaan, toen er nog
mannen met dikke blauwe jassen voorbij kwamen kregen
we toch het gevoel, yess er komt een ijsbaan! En die kwam
er! Datgene wat er in de lucht hing bleek een soort koorts
te zijn en wel schaatskoorts!
 
Schaatsen
Wat heeft Oki dan een unieke (werk)plek, wat een prachtig
uitzicht. Op een mooie super strakke baan gingen de kin-
deren wat rondjes in de slee maken net als echte prinsjes
en prinsesjes met heel wat bekijks. In het weekend waren
we zelf aan de beurt, wat een feest! Er kwamen heel wat
(ex-)Oki-kindjes voorbij, zo leuk om te zien hoe goed
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ook favoriet is bij de kinderen, gewoon een rondje om de
ijsbaan lopen.  Even stoppen om de molen goed te kunnen
zien natuurlijk en lekker heel hard rennen. Verder gaat alles
zijn gangetje bij ons.  Alle kinderen zijn er weer vanaf half
februari en dat is wel heel fijn. Ondanks dat ene gekke virus
(niet die van het schaatsen) kan ik zeggen dat het goed
gaat bij Oki. Op naar een tijd waar er weer wat meer mag
en zonder al teveel beperkingen!

Plaats je vraag op het 

nieuw in de Dorpskrant
 
door de Redactie
 
Bijles gevraagd? Openhaardhout af te halen? Wandel-
gezelschap gewenst? Een appeltaart voor hulp bij
lastige formulieren?
 
Iedereen heeft van die kleine vragen of wensen. Voor dit
doel richt de Dorpskrant een VraagPrikbord in. Een prikbord
zoals je in supermarken wel tegenkomt. Ook kun je hulp
aanbieden.

Geldt dit voor u? Uw Prikbord bericht bestaat uit:
* De vraag (ongeveer 30 woorden) * uw naam * woonplaats
* telefoonnummer * emailadres
Stuur uw bericht naar dorpskrant@noordlaren.eu met
trefwoord 'Prikboord'.
 
Het Prikbord is bedoeld voor berichten van het type ‘prettig
noaberschap’. Voor commerciële activiteiten kan een -
betaalde! - advertentie geplaatst worden.
Wat wel en niet opgenomen wordt, is aan de redactie.
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Dorpskrant zei de verkeerskundige hierover: “We zijn dit
proces samen met Dorpsbelangen Noordlaren gestart om
de verkeersveiligheid te verbeteren, dit geldt voor fietsers
en voetgangers maar net zo goed voor het autoverkeer.”
 
Rondje dorp
Op 1 april heeft Dorpsbelangen een overleg met de ge-
meente. We delen dan informatie uit, alle ingebrachte
ideeën uit het dorp inclusief de resultaten van de enquête
en de resultaten van de aanvullende snelheidsmetingen.
Hierover wordt verslag gedaan in de volgende Dorpskrant.
Ook bespreken we in welke vorm  het rondje dorp op 9 april
vormgegeven kan worden, mede gezien de recente ontwik-
kelingen met betrekking tot corona. De verkeerskundige en
gebiedsbeheerder zijn bij dit rondje aanwezig. Bij dit rond-
je zullen enkele indieners van ideeën en vertegenwoordi-
gers van de werkgroep Verkeersveilig Noordlaren worden
uitgenodigd. 
 
Dorpsbelangen volgt de afgesproken procedure met de
gemeente die eerder uiteengezet is en voegt daarin nog
een gesprek toe met de werkgroep. In grote lijnen ziet de
planning er nu als volgt uit:
• voor 1 april gesprek bestuur Dorpsbelangen met de
werkgroep Verkeersveilig Noordlaren;
• 1 april gesprek bestuur Dorpsbelangen met de gemeente;
• 9 april rondje dorp met verkeerskundige en gebiedsbe-
heerder;
• ergens in mei/juli hoopt Dorpsbelangen een ledenverga-
dering te houden. Of dat mogelijk is hangt van corona af.
Uitgenodigd voor deze bijeenkomst worden onder andere
de verkeerskundige, de gebiedsbeheerder en de gebieds-
manager van de gemeente. 

Snelheidsremmende maatregelen
Noordlaren - vervolg
door Bestuur Dorpsbelangen
 
Op de bestuursvergadering van Dorpsbelangen (10
maart) is de voortgang van de activiteiten rond de
verkeersremmende maatregelen op de Zuidlaarderweg
en de Lageweg binnen de bebouwde kom van Noord-
laren besproken. De gemeente heeft aanvullende
snelheidsmetingen op beide wegen verricht en stelt
ons binnenkort op de hoogte van de resultaten.
 
Verder zijn er enkele reacties binnengekomen na onze
oproep in de vorige Dorpskrant. Bovendien heeft een groep
dorpsbewoners, de bewonersgroep Verkeersveilig Noord-
laren, een eigen enquête gehouden met de vraag hoe de
verkeersveiligheid in Noordlaren ervaren wordt en wat ef-
fectieve en passende maatregelen zijn om de snelheid van
het verkeer in de dorpskern te remmen. De groep heeft
aangegeven de resultaten van deze enquête te delen met
ons. Wij zijn benieuwd in welke mate de resultaten zullen
afwijken van de metingen van de gemeente op beide wegen
en van de enquête die enkele jaren geleden is gehouden
voor het Dorpsontwikkelingsplan 2019. 
 
Voor de duidelijkheid wijzen wij er met nadruk op dat het
overleg tussen de gemeente en Dorpsbelangen vanaf het
begin uitsluitend gericht is op snelheidsremmende maatre-
gelen op de Zuidlaarderweg en de Lageweg binnen de
bebouwde kom. Het doel is de te hoge rijsnelheid te ver-
minderen waarbij zowel de bruikbaarheid van de weg als
de verkeersveiligheid gewaarborgd is. In de vorige
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Grote respons verkeersenquête
Noordlaren voorjaar 2021
door Henk Ensing, Bewonersgroep Verkeersveiligheid
Noordlaren
 
Vanuit debewonersgroep Verkeersveilig Noordlaren en
als leden van de Vereniging Dorpsbelangen willen wij
graag een tussenverslag delen met betrekking tot de
verkeersenquête die de afgelopen week in Noordlaren
is uitgedeeld.
 
Op 15 maart hebben we al 86 ingevulde enquêtes retour
ontvangen. Wij willen iedereen bedanken voor het invullen
hiervan!
Op een enkeling na (11 personen), waarvan sommigen wel
verbeterpunten hebben ingediend,ervaren de meeste
Noordlaarders op verschillende plekken knelpunten met
betrekking tot de verkeersveiligheid in het dorp. Er gaat
daarom op korte termijn een gesprek plaatsvinden tussen
de Bewonersgroep en VDB. Daarnaast worden de bevin-
dingen gedeeld met Marian Boelema (gebiedsbeheerder)
en Frank Wieringa (verkeerskundige) van de gemeente
Groningen.
 
Hieronder delen wij alvast een samenvatting van de advie-
zen die het meeste aangedragen zijn. Op de website
Noordlaren.eu komt een overzicht met daarin alle knelpun-
ten en suggesties voor maatregelen per straat. Mocht u
naar aanleiding van dit artikel nog suggesties of adviezen
hebben kunt u zich wenden tot onderstaande dorpsgeno-
ten.
 
Namens de Bewonersgroep Verkeersveilig Noordlaren:
Gerd de Wolde, Ditmar Toxopeus, Henk Ensing, André
Mak, Marleen Speelman en Manon Ensing
 
 
Welke aandachtspunten en adviezen springen eruit?
- Optische versmallingen bij de ingangen, bijvoorbeeld
hogere heggen;
- Alle entrees hetzelfde;
- Mooiere wegindeling (dorpskarakter); andere kleur,
knusser gevoel, andere lantaarns;
- Versmallingen op de doorgaande wegen, wel toegankelijk
voor landbouwverkeer (<  4m  >);
- Borden met rode en witte pijl die aangeeft wie voorrang
heeft;
- Proef Provincie: spaarpaal plaatsen (belonen);
- Meer stoepen en verbreden stoepen (Haventje-Zuidlaar-
derweg 58 & 46/46A);
- Hovenpad; woonerf maken (15km/h zone);
- Op doorgaande wegen zou men niet harder moeten
kunnen dan 40km/h;
- Ook de Noordlaarder zelf die vaak te hard rijdt;
- Let op Kinderen! (enorme toename kinderen in het dorp).

- Kruising Kerkstraat en bij het Hovenpad plus doorgaande
wegen;
- Zebrapaden bij de Rieshoek (i.v.m. spelen op de ijsbaan)
en Kerk;
- Meer controles, standaard flitspalen en handhaven, ook
buiten de bebouwde kom;
- Waarschuwingsborden: rechts heeft voorrang;
- Tekstborden met Groningse tekst, bijv: Samen houden we
Noordlaren veilig;
- De auto moet te ‘gast' zijn;
- Teveel borden heeft niet het gewenste effect;
- Regelmatig verkeerscontroles;
- Matrixbord met snelheid en bijbehorende smiley;
- Motoren: zowel binnen en buiten de bebouwde kom (ra-
cebaan).
- Verbod in het weekend;
- Flitsen ofwel permanente flitspaal.

Verbeterpunten openbare wegen Noordlaren
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Niet zeuren
door Petra Groefsema
 
Het was de eerste mooie voorjaarsachtige dag dit jaar. De
week ervoor schaatsten we nog!
Ik had besloten om van de gelegenheid gebruik te maken
en had een aantal mensen van buitenaf uitgenodigd in mijn
tuin. Ze mochten lekker komen trainen met hun honden.
Grote honden die luidruchtig blaften van plezier. Al gauw
was het een drukte van belang. Het anders zo stille straat-
je stond nu vol met geparkeerde auto’s met aanhangers,
waarop springtoestellen voor de honden, tunnels, poortjes,
de hele mikmak. Er kon nauwelijks nog iemand langs. Dat
gaf niks, want je moet ieder z’n pleziertje gunnen. Toch?
En het mócht, want IK had toestemming gegeven. Het werd
een waar spektakel daar in mijn tuin. De één na de ander
kwam met zijn of haar hond trainen en de één blafte nog
harder dan de ander.
 
Omwonenden kwamen op het lawaai af. Wij dachten, leuk,
dan zien ze wat een plezier wij hebben, want we hebben
verder immers helemaal niks in coronatijd en we kunnen
nergens anders terecht, want alles is dicht. Wat zegt u
buurman? U heeft last van het lawaai? Dat hoort er nu
eenmaal bij! U kunt er niet tegen? U wordt er hoorndol van,
of gillend gek? Niet zeuren hoor. Het is maar voor een paar
uurtjes, dan gaat u maar binnen zitten met de ramen en de
deuren dicht. Wat? Dan kunt u niet van het mooie weer
genieten? Tja... daar kan ik ook niks aan doen. Binnen hoort
u het geblaf nog steeds? Het klinkt overal dwars doorheen
en u kunt er niet aan ontsnappen? Dan zet u de radio toch
wat harder, of gebruik oordopjes. Al geprobeerd en u hoort
het nóg steeds? Wat vervelend nou, dan moet u maar een
eindje gaan fietsen, dan heeft u er écht geen last meer van
en gaan wij fijn nog even door. Als u na twee uurtjes terug
bent dan zult u merken dat wij nog steeds bezig zijn. Dan
zijn er nog meer mensen en de honden gaan nog harder
tekeer, als ze goed op dreef zijn, maar niet zeuren hoor, we
zijn net zo lekker bezig! Wat zegt u? We zijn al om half één
begonnen en het is nu kwart over vier? Luister eens, dit zijn
niet steeds dezelfde mensen hoor. Jantje en Pietje waren
hier eerst, maar die zijn al lang weer weg. Nu zijn Keesje
en Klaasje bezig en straks komen Josje en Paultje nog. Wat
zegt u? U heeft meldpunt geluidsoverlast gebeld en u was
niet de enige?! Flauw hoor. Moeten we stoppen?! We
mogen ook niks meer tegenwoordig en we hebben al zo
weinig in coronatijd....
 
Bovenstaande is natuurlijk niet echt gebeurd. Ik zou het niet
in mijn hoofd halen. Ik weet vrij zeker dat mijn buurtgenoten
dat niet zouden tolereren. Er zou binnen een half uur iemand
mijn tuin inlopen om te vragen of ik helemaal GEK geworden
was. Dus nee, wij trainen op een veld hier ver genoeg
vandaan langs de drukke verkeerswegen van het Winscho-
terdiep en de ringweg, waar toch al lawaai is. Daar wonen
geen mensen. Daar staan alleen bedrijfspanden, waar in

het weekend en ‘s avonds niemand aanwezig is als wij
trainen. We hebben toestemming van de gemeente en we
betalen er huur voor. Iedereen blij, iedereen tevreden.
 
Wat er werkelijk gebeurde op die mooie zondag in februa-
ri, daar lusten de honden geen brood van. Een groepje
jongeren met crossmotoren op het veld langs het zandpad
naar het Hunebed. Horen en zien verging je, rustig een boek
lezen in je eigen tuin was uitgesloten. En we moesten niet
zeuren, want ze hadden toestemming van de eigenaar van
het stukje land waar op gecrost werd. Dus ze gingen ge-
woon door. Ze konden immers nergens anders terecht. En
ze hebben verder niks in coronatijd. Je moet ieder z’n
pleziertje gunnen. Wandelen dan maar, het bos in. Maar
zelfs in het bos hoorde je het nog. Het geluid van knette-
rende motoren draagt nu eenmaal ver. Terug gewandeld
over Midlaren, ook daar hoorde je het nog steeds. Tweeën-
half uur later, ten einde raad, meldpunt geluidsoverlast
gebeld. (Ik was niet de enige) Tijdens dat telefoongesprek-
je even naar buiten gelopen om duidelijk te maken waar het
om ging en dat het al uren aan de gang was. ‘Wat zegt u
mevrouw? Ik versta u niet meer , het is inderdaad oorver-
dovend!’ Niet lang daarna keerde de rust terug door ingrij-
pen van de ‘sterke arm’ naar ik heb begrepen.
 
Wat een gezeur, voor die ene zondagmiddag.... Was het
maar waar. Die middag was er een groepje, maar op elke
andere dag is er wel een Jantje, Pietje of Klaasje die ‘even
een uurtje’ gaat crossen. Altijd met mooi weer, als jij net
even wil genieten op je terras met een kopje koffie. Dan ga
je toch weg, even boodschappen doen of zo? Of je gaat
zelf ook lawaai maken, grasmaaien of stofzuigen... Of
binnen zitten. Of oordopjes aanschaffen. Die kun je op maat
laten maken, kost een paar centen, krijg je niet vergoed,
maar dan kom je misschien iets beter het voorjaar en de
zomer door. 
 
Die crossende jongeren kunnen straks weer naar de
daarvoor bestemde baan. Dus niet zeuren. Motorrijders die
het traject tussen Glimmen en Zuidlaren ( Zuidlaarderweg)
tegenwoordig als een TT-circuit beschouwen (fantastische
bochten!) blijven echter komen. Steeds vaker en steeds
meer, met oorverdovende herrie. Wat kunnen we doen om
de rust terug te laten keren? Niet zeuren, je woont hier zo
fantastisch en je moet ieder z’n pleziertje gunnen? Inder-
daad, ik woonde hier altijd fantastisch, totdat....
 
Sinds wanneer is het normaal dat het plezier van de één
het woongenot van de ander bederft? Het houdt me
voortdurend bezig. Ik droomde dat ik matrassen op de
Zuidlaarderweg gelegd had met kussens en beddengoed.
Spandoeken erboven met de tekst; ‘Wij willen onze rust
terug, het is hier geen TT-circuit!’ Mijn lief zegt, jij altijd met
je zweverige ideeën! Doe je oordopjes maar weer in. Niet
zeuren, ik woon hier verder zo fantastisch en ik moet ieder
z’n pleziertje gunnen. Elke dag weer.
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Foto: Peter van Ek

Kerkdiensten in april en mei

1 apr 19.00 Da. Ros. Fortuin (Witte Donderdag)
2 apr 19.00 Ds. Th.van Beijeren (Goede Vrijdag)
3 apr nnb Ds. W. Slob (Paasnacht)
4 apr 10.00 Da. Ros. Fortuin (Pasen)
11 apr 10.00 Da. A. van Beijeren  
18 apr 10.00 Ds. J.van der Meent  
25 apr 10.00 Da. F. Karelse  
2 mei 10.00 Ds. J.van der Meent  
9 mei 10.00 Da. F. Karelse  
13 mei 10.00 nnb (Hemelvaart)
16 mei 10.00 Da. A.van Beijeren  
23 mei 10.00 Da. F. Karelse (Pinksteren)
30 mei 10.00 Da. F. Karelse  

 
 

 
Tijdens de lockdown-periode zijn de kerkdiensten alleen
online te volgen via www.kerkomroep.nl (Glimmen).
Voor de Paasdiensten, zie: www.pkn-ng.nl/pasen2021. 
 
De meest actuele informatie over de kerk en de diensten is
steeds te vinden op www.pkn-ng.nl.

Rond de kerk - Pasen?
door Dick Vos
 
Wanneer ik dit schrijf - half maart - heeft de kerkenraad nog
steeds niet kunnen besluiten of we met Pasen wel of niet
naar de kerk gaan. Corona is grillig. Maar diensten zullen
er worden gehouden, al al het hooguit met een beperkt
aantal mensen zijn die zich vooraf moeten opgeven. Een
trio zal voor en namens de gemeente zingen. In de week
vóór Pasen wordt dit definitief besloten allemaal. Afhanke-
lijk van de avondklok, begint de paaswake om 19.00 uur of
toch iets later. Houd de website van de kerk in de gaten.
 
Diensten via Youtube
Net als met Kerst worden de diensten weer via YouTube
uitgezonden – inclusief beeld dus! Gevolg daarvan is dat
de Paaswake dit jaar in Glimmen gehouden wordt. De reden
is heel banaal: de netwerkcapaciteit in Noordlaren is niet
dusdanig dat het livestreamen van een opname hier een-
voudig is. Voor de links, zie: www.pkn-ng.nl/pasen2021.
 
Paaszondag open
Mede hierom zal de Bartholomeuskerk op Paaszondag
open zijn van 14.30 tot 17.00 uur – voor een persoonlijk
moment van bezinning of het aansteken van een kaarsje.
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Zonneparken
Publicatie van een brief aan College B&W
 
Op verzoek van Dorpbelangen publiceert Dorpkrant
Noorlaren hieronder de afwijzing van een uitnodiging aan
het adres van de dorpsbelang organisaties. De redactie
probeert hiermee een indruk te geven van de moeizame
discussie en de wijze van betrokkenheid van Noordlaren bij
het zonneparkdebat. Dorpsbelangen schrijft:
 
Het bestuur van Dorpsbelangen Noordlaren heeft begin
maart onderstaande reactie ondertekend.
 
Aan het College van B&W van Groningen
t.a.v. wethouder energietransitie de heer Philip Broeksma
en gebiedsgericht werken & democratische vernieuwing,
de heer Paul de Rook
 
RE: Vervolgproces beleidskader zonneparken
 
Geacht College, geachte heer Broeksma, heer de Rook,
 
Wij ontvingen van ‘zon’ een uitnodiging voor de ‘startbijeen-
komst vervolgproces beleidskader zonneparken’. Ook
ontvingen we een reactie op ons gezamenlijke verzoek om
met voorrang de door de raad in 2016 vastgestelde Zonne-
wijzer 2017-2020 te actualiseren (brief aan het College van
1-2-’21). Wij betreuren het dat u niet ingaat op ons verzoek.
De uitnodiging voor de ‘startbijeenkomst’ gaat er vanuit dat
onderwerp van gesprek met de gemeente is: “Precieze
begrenzing van de groene gebieden, omvang van de par-
ken, onderlinge afstand, etc.. “.
 
Hieruit blijkt dat het nog niet tot de gemeente is doorgedron-
gen dat 15 maatschappelijke organisaties en 1000 bezorg-
de burgers zonneparken in het landschap afwijzen omdat
vooralsnog niet is gebleken dat dat nodig is en omdat dit
een onaanvaardbare aanslag is op de landschappelijke,
natuur- en cultuurhistorische waarden. Er is nauwelijks inzet

geleverd voor ‘zon op daken’. De gemeente kiest de ge-
makkelijke weg met het toestaan van zonneparken in het
landschap. Het nu voorgestelde proces is bovendien op alle
- voor inspraak relevante- aspecten in strijd met ‘Het Gro-
ningsmodel voor wijk- en dorpsdemocratie’ dat u onlangs
aan de raadscommissie presenteerde.
 
Helaas kunnen wij niet ingaan op de uitnodiging omdat wij
geen serieus antwoord ontvingen op ons verzoek van 1 -2-
’21. Ook denken wij dat het weinig zinvol is om in gesprek
te gaan over de ‘begrenzing van de groene gebieden’ als
niet onafhankelijk is vastgesteld dat de alternatieven niet
voldoende zijn. Het gaat daarbij niet zozeer om de bereke-
ningen van wat nodig is en op daken kan, maar vooral om
de afweging van de kwaliteiten van het landelijk gebied in
relatie tot de zeer geringe bijdrage van (mogelijk) enkele
‘kleine zonneparken'. 
 
Alle zes bewonersorganisaties* benadrukken in gesprek te
willen blijven met de gemeente, maar niet op de manier
zoals voorgeschreven in de uitnodiging van ‘zon’. 
 
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Onnen, Jan Bunt (voorzitter)
Dorpsbelangen Noordlaren, Aldert Jan van Dijk (voorzitter)
Bezoekerscentrum Yesse en Essen, Anne Bos
Stichting Landelijk Gebied Haren, Thouraya Dil (voorzitter)
Burgercomité Haren, Jons Straatman (secretaris)
 
c.c.
raad@groningen.nl
dorpsbelangen@onnen.nu
verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu
info@pb-glimmen.nl
flyvet@xs4all.nl (Burgercomité)
anne.bos@wxs.nl (Yesse)
info@landelijkgebiedharen.nl
 
*Gezien de korte reactietermijn kon de Vereniging Plaatse-
lijk Belang Glimmen haar standpunt nog niet bepalen. 

Wat gebeurde er in de Rieshoek
door Ditmar Toxopeus
 
Niet zoveel zichtbare actie de afgelopen tijd, maar
achter de schermen gaan we vol gas door. We hebben
het voorjaar in de bol !
 
De laatste maanden heeft het onderhoudsteam - dat be-
staat uit Inge Mook, Bert Ebbinge en ikzelf - de lijst met uit
te voeren klussen uitgewerkt. Er gaat veel gebeuren en de
eerste opdrachten zijn inmiddels gegund aan de uitvoeren-
de bedrijven.
De wc’s gaan worden aangepakt. Alle oude zaken er uit,

nieuwe wandjes, nieuwe vloeren. Alles weer fris en klaar
voor de toekomst. Ook gaan we de zolder beter bereikbaar
maken middels een goede trap die er ingezet gaat worden.
Hierdoor is er mogelijkheid ook de zolder te gaan benutten
voor meer dan alleen de rommelopslag die het nu is. De
laatste enkele ramen gaan waar mogelijk eruit en er gaan
voorzetramen geplaats worden aan de voorzijde boven de
ingang.
En nog een heleboel meer. Zo hopen we ook na de corona
voor iedereen weer een fijne plek te zijn. Jacqueline de
kapster mocht gelukkig al weer beginnen.
 
Tip: Let de komende tijd op uw brievenbus

20 Dorpskrant Noordlaren



Fikkie stoken mag niet, de bloemetjes
buiten zetten wel….
door Anneke Duinker
 
Helaas kunnen we de boze geesten niet verdrijven met
het paasvuur - iets wat we wel kunnen gebruiken, want
de vaccinaties tegen de covidgeest  gaan niet super-
snel. Maar niets let ons de bloemetjes buiten te zetten
in ons eigen tuintje en zo toch de komst van het voorjaar
te vieren en te hopen dat er aan het einde van de zomer
weer mogelijkheden zijn om gezamenlijk wat te organi-
seren.
 
En een goede voorbereiding is het halve werk dus hierbij
alvast het schema:
• Wieden, wroeten in de grond om te stretchen, zodat straks
de plantjes van de bloemenactie op 8 mei weer een mooi
plekje krijgen…
• Wandelen of rennen door dorp, bos en ommelanden om
conditie op te bouwen….
• Af en toe je stem te testen in de badkamer….
• Herstellen in je luie stoel en de bloemenweelde bewon-
deren….
• En vooral gezond blijven of worden!
 
En dat allemaal om op zaterdag 2 september helemaal los
te gaan en als speler of supporter mee te doen aan het
volleybaltoernooi en met als afsluiting een heerlijke BBQ!
 

(Mits de ontwikkelingen met betrekking tot covid-19 het
toestaan uiteraard...)
Stichting Festiviteiten Noordlaren

Luxe verblijfplaatsen voor Noordlaren
door Aldert Jan van Dijk, Bestuur Dorpsbelangen
 
Medewerkers van de dagbesteding van de Zorgboerde-
rij de Mikkelhorst in Haren hebben in het kader van het
project De Groene Parel maar liefst 200 kwalitatief
hoogstaande vogelhuisjes voor mezen gemaakt. Vanaf
20 maart zijn er in totaal 40 mezenkastjes beschikbaar
voor  Noordlaren. Dat zijn ongeveer drie stuks per
straat. Ze moeten eigenlijk vóór eind maart ophangen
worden, en in ieder geval in de openbare ruimte.
 
De kastjes zijn af te halen bij Aldert Jan van Dijk, Steegak-
kers 10 - op afspraak, telefoon 4091110. Vanwege corona
kan Dorpsbelangen helaas geen gezamenlijke actie orga-
niseren om de kastjes op te hangen. Als elke straat drie
kastjes ophaalt (inclusief aluspijkers) en er zelf voor zorgt
dat de kastjes worden opgehangen dan krijgen de mezen
er vele luxe verblijfplaatsen bij!
 
Voorwaarden:
♦  De kastjes moeten opgehangen in de openbare ruimte 
♦  Stadsecoloog Hemmo Jager wil graag dat de omwonen-
den in september inventariseren of de kastjes gebruikt zijn.
♦  Maak gebruikte kastjes in september schoon, dat stellen
vogels erg op prijs!
Kom langs of bel en laat een bericht achter. Op is op! 

Tips voor het plaatsen van nestkastjes
1.  Hang de invliegopening naar het noorden, noordoosten
of oosten. Zo zorg je ervoor dat hij uit de wind, regen en
zon hangt.
2.  Hang hem op een zo rustig mogelijke plaats. Vogels
houden niet van te veel activiteit rondom hun nest. In een
rustige omgeving is de hoogte van het plaatsen minder
belangrijk. De nestkast kan dan op de gewenste hoogte
worden geplaatst, zodat u deze in de herfst ook eenvoudig
schoon kunt maken. De ophanghoogte is minimaal2 meter

van de grond. Zorg ervoor dat katten en andere roofdieren
niet bij de kast kunnen komen.
3.  Let indien mogelijk bij het ophangen ook op de beplan-
ting. Beplanting rondom de kast helpt jonge vogels bij hun
eerste vlucht en geeft ze fysieke ondersteuning en goede
beschutting. Let er wel op dat er geen takken of andere
obstakels recht voor de invliegopening hangen.
4.  Meerdere nestkasten naast elkaar is meestal geen goed
idee. Kasten voor verschillende soorten, bijvoorbeeld
pimpelmees en koolmees, moeten minimaal drie meter uit
elkaar hangen. Kasten voor dezelfde soort moeten mini-
maal tien meter uit elkaar hangen. Veel vogels hebben in
de broedtijd een territorium. Nestgelegenheden dicht bij
elkaar leiden tot onderlinge ruzie en dat kost onnodig veel
energie.                                                                                
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Managers & Adviseurs
in Gebieds- en Projectontwikkeling

Noordlaren, Amsterdam, Amersfoort, Austerlitz

prak@cooperfeldman.nl www.cooperfeldman.nl

06 388 211 62

OVERDUIN
CASANDER.NL

Hereweg 95  | 9700 AJ  Groningen

050  311 66 66 | info@overduincasander.nl
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Verenigingen in Noordlaren
 
Noordlaren Muziek
J. Luis, Hovenpad 5, 9479 PV Noordlaren
06-81185604, www.noordlarenmuziek.nl
 
De Boermarke
K. Kroeze, Lageweg 29, 9479 TA Noordlaren
050-4090630 / 06-22466300
info@boermarktenoordlaren.nl
 
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, secretaris, 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
 
Kidsclub Noordlaren
Inge Hordijk, Maartje Peters e.a.
kidsclubnoordlaren@gmail.com
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Koningsdag 27 april 2021

Vanwege het Corona virus kunnen we Koningsdag helaas 
niet vieren zoals we dat in Noordlaren gewend zijn. Een 
koningsontbijt gezellig met z’n allen zit er nu dus niet in. 
Gezamenlijk de vlag hijsen, het wilhelmus zingen en een 
gezellige vrijmarkt zijn ook helaas niet mogelijk. Toch willen 
we deze dag vieren! 
We roepen u op om op 27 april uw vlag te hijsen en om uw 
huis en tuin oranje te versieren.

De oranjecommissie biedt u daarnaast ook een programma:

1) FIETS/WANDEL TOCHT (ca. 13 km) voor jong en oud

Opgave voor 23 april via:  acgvaneverdingen@gmail.com
Doorgeven bij opgave:  Naam en adres en aantal deelnemende    
     kinderen en volwassenen
Kosten:     vrijwillige bijdrage (in de melkbus bij inleveren   
     antwoorden a/h einde v/d tocht)
U ontvangt op 27 april ‘s ochtends alle informatie om de tocht te kunnen 
doen! Deelname kan gedurende de hele dag op eigen gewenst tijdstip.  
   
2) Online Koningsdag QUIZ (20:00-22:00 uur)

Opgave voor 23 april via: joostveenema@hotmail.com
Doorgeven bij opgave: Naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
Kosten:    €2,50 per deelnemer 
     (u ontvangt hiervoor een betaalverzoek)
Benodigdheden:  Een laptop of computer én een smartphone

Voor vragen of informatie: Oranjecomité Noordlaren
Agniete van Everdingen, Jeannette Rozema, Joost Veenema

Koningsdag 2021
Noordlaren

De activiteiten van het Oranjecomité Noordlaren worden mogelijk 
gemaakt door giften. Normaal gesproken zetten we de melkbus 
neer, waar een vrije gift in gedaan kan worden. Vanwege corona 
is dat vorig jaar niet mogelijk geweest. Dit jaar staat de melkbus 
klaar bij het inleverpunt van de iets/ wandel tocht. Doet u niet mee 
aan de iets/ wandeltocht en/ of wilt u toch graag een gift doen? 
Gebruik dan de QRcode om een bedrag over te maken. 


