
Dorpskrant

Noordlaren
Augustus 2021, Jaargang 42, Nummer 256

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begraafplaats
150 jaar



Dorpskrant

Noordlaren
4    Kroons klassiekers

7   Jeugdherinneringen aan Noordlaren

11    Wethouder Broeksma:
   geen bomen gekapt voor zonneparken!

16    Leefbaarheid Noordlaren - Uitnodiging

18    Ga zorgvuldig met elkaar om!
   Rectificatie

19    Snelheidsremmende maatregelen

24    Zonnevelden rond Noordlaren?

COLOFON
Dorpskrant Noordlaren
jaargang 42, Nummer 256, augustus 2021
Oplage: 315 exemplaren (5-6 keer per jaar),
Contributie: € 12,50
Rekeningnr: NL 25 INGB 0007616010
Kopij: dorpskrant@noordlaren.eu
Uiterstedatum voor inlevering van kopij voor
KRANT Nr. 257: 15 november 2021; het
nummer verschijnt eind november.
Redactie: Marc Bansema (4090592), Ulrike
Dauter (3644547), Henny Groenendijk, Dick
Vos, Christine Huizing,Tiny Koning, Peter
Prak, Henk Ensing
Opmaak: Ulrike Dauter, Dick Vos, Christine
Huizing; Foto voorpagina: Dick Vos
Tussentijdse informatie: bericht aan -
nieuws@noordlaren.eu
Bezorging: Marc Bansema / VDB: vereni-
gingdorpsbelangen@noordlaren.eu 
Drukwerk: editoo® 

Beste lezer
Het is duidelijk dat het leven weer op gang komt en een
nieuw seizoen begint. Dit nummer staat bol van uitnodigin-
gen, oproepen en activiteiten die binnenkort plaatsvinden.
Feestelijk of ontspannend, maar ook meer serieus. We
vieren 150 jaar begraafplaats vieren, we kunnen volleybal-
len en ons aansluiten bij kaartclubs, maar ook verder
werken aan verkeersveiligheid en leefbaarheid in het dorp. 
Henk Luning wandelt door het dorp en beschrijft wat hij zich
zoal herinnert en we maken nader kennis met Herman
Kroons hobby, die hij heel precies neemt.
 
De volgende editie verschijnt eind november. Kennisgevin-
gen, verslagen, uitnodigingen en inhoudelijke bijdragen
kunnen tot 15 november gestuurd worden naar dorps-
krant@noordlaren.eu
 
De redactie
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De begraafplaats 150 jaar
door Corke van der Weijden, namens College van Kerk-
rentmeesters Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen
 

Uitnodiging voor een bijzondere
gebeurtenis in Noordlaren
op 11 september
 
 
Zoals u wellicht al eerder heeft gelezen is er in Noordlaren
momenteel van alles aan de hand, dat het vermelden of het
vieren waard is:
 
► de begraafplaats bestaat dit jaar 150 jaar;
► de begraafplaats is uitgebreid met een strooiveld;
► er is een boek geschreven over de begraafplaats;
► er is een film gemaakt over de begraafplaats.
 
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse
Gemeente Noordlaren-Glimmen, eigenaar en beheerder
van de begraafplaats en opdrachtgever van film en boek,
heeft besloten dit alles van een feestelijk tintje te voorzien.
Dat klinkt misschien vreemd voor een begraafplaats, maar
waarom ook niet ? We zijn immers blij dat wij onze dierba-
ren in ons eigen dorp kunnen begraven en straks, ook hun
as op een mooie plek kunnen verstrooien.

Wat gaat er gebeuren op zaterdag 11 september?
We starten tussen half 10 en 10 uur met een kop koffie of
thee. Bij mooi weer buiten bij de Bartholomeuskerk, bij
slecht weer in de Hoeksteen. De heer Kees van der Ploeg,
universitair hoofddocent middeleeuwse kerkgeschiedenis
en redactievoorzitter van het blad van de Stichting Oude
Groninger kerken houdt een lezing. Daarna vertelt Friso
Bavinck iets over zijn boek over de begraafplaats. De film
over de begraafplaats wordt vertoond en vervolgens gaan
we met huifkarren of lopend naar de begraafplaats voor een
korte rondleiding en voor de opening van het strooiveld. De
ochtend wordt afgesloten met een drankje en een broodje.
Maar dat is nog niet alles: daarna kan in de Bartholomeus-

kerk nog de tentoonstelling bekeken worden die speciaal
voor deze dag gemaakt is: bodemvondsten van rondom de
kerk, daterend uit de middeleeuwen. Ook wordt het kerkzil-
ver van de PKN Noordlaren-Glimmen getoond. Henny
Groenendijk zal deze tentoonstelling kort toelichten. Boven-
dien is het boek over de begraafplaats dan te koop. We
verwachten dat al deze activiteiten rond 13.30 uur afgelo-
pen zijn.
 
De tentoonstelling is op zondag 12 september ook nog
te zien in het kader van Open Monumentendag.
 
Om te zorgen dat ieder die dat wil, kan deelnemen, worden
geen kosten in rekening gebracht. Wel wordt een vrijwillige
bijdrage op prijs gesteld. Parkeren kunt u – als vanouds –
naast de kerk bij het haventje. Het aantal plaatsen is be-
perkt, dus fietsen heeft de voorkeur!
 
Wat moet u doen om er bij te zijn?
In verband met corona zijn we verplicht te registeren en ook
voor de catering is het van belang te weten hoeveel mensen
er komen en of ze wel of niet een broodje willen mee-eten.
Daarom vragen wij bij uw opgave door te geven: uw naam,
email adres en of u wel of niet een broodje mee-eet. En wilt
u dit doen voor 4 september 2021?

U kunt zich opgeven via mail op het adres cvk@pkn-ng.nl
of via app op nummer 0614257566.
Ook kunt u tegenover de kerk in Noordlaren een briefje in
de brievenbus doen bij de kosterij, Lageweg 45.

Ten slotte
De meest recente coronamaatregelen zullen we toepassen
en dat kan mogelijk leiden tot beperking van het aantal
mensen. Wij houden u op de hoogte.

Boek besteld, maar geen tijd voor een hele ochtend?
U kunt op 11 september vanaf 13.00 uur terecht om het
boek op te halen. Betaling graag per pin of met gepast geld
(13,50 euro). Na deze dag is het boek af te halen (en te
betalen) bij boekhandel Boomker in Haren.
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Kroons klassiekers
door Nyckle Swierstra
 
“Ik heb iets met klassiekers,” zegt Herman Kroon, al 40
jaar woonachtig op de hoek van de Zuidlaarderweg en
de Noorderstraat in een niet te missen boerderijtje.
Dwars door een van de zijmuren komt een scooter naar
buiten rijden, de voorste helft is al zichtbaar. In de
voortuin is sinds jaar en dag een hond fanatiek aan het
graven. Kop en voorpoten zijn in de grond verdwenen,
alleen het achterlijf steekt nog uit het gras omhoog. Je
zou zweren een enthousiast kwispelende staart te zien.
Bij mooi weer staat een witte Citroën Mehari te glanzen
op de oprit en wie de mazzel heeft dat de garagedeur
open staat kan zich vergapen aan een witte MGB GT.
 
In het boerderijtje struikel je letterlijk over de klassiekers. In
het gangentje naar de bijkeuken over de speciale fietsmo-
dellen. In de woonkamer over de melkwitte Puch 68,
waarmee Herman van Winschoten naar Vaals reed in zijn
jonge jaren. Over schaalmodellen van Mehari, MGB GT en
Morgan en talloze andere vierwielers.
 
Schaal moet kloppen
Ingebouwd in de keukenmuur, op schaal, een complete
minigarage waarin een aan de voorkant opgekrikte witte
MGB GT onder handen wordt genomen. De monteur is even
weg, maar zijn gereedschap hangt keurig geordend aan de
muur. Er staan olievaten van een merk uit een grijs verleden.
Hangend aan de balken die het plafond stutten werpen drie
lampen met iel schijnende peertjes schaduwen op de
muren.

Herman: “Die garage is gebouwd door Hans Brooymans.
Op Youtube filmpjes van TV-Noord kan je zien hoe hij dat
doet. Alle details kloppen; alles is schaal 1:18. Een vriend
wees mij erop dat de MGB GT, die ik voor het garage--
schaalmodel had aangeschaft, schaal 1:24 was. Te klein
dus voor de garage. Voor mij moet het perfect zijn en ik
wilde hem dus vervangen. Helaas kon ik alleen een don-
kerblauwe vinden. Via internet ben ik toen iemand op het
spoor gekomen die het model wilde overschilderen. Dat
was een enorme klus, het moest met een heel fijn penseel-

tje, maar het is uitstekend gelukt, zelfs de strip over de
zijkanten van de auto.”
 
Achterbank te klein voor kinderen
Herman: “Mijn ouders hadden een kledingzaak in Winscho-
ten. Moeder had een dames-, vader herenkledingzaak.
Daar ben ik opgegroeid en heb ik op het katholieke internaat
gezeten. Als kind verzamelde ik al speciale boekjes over
auto’s uit de serie Alle Auto’s (Alkenreeks). Die verzameling
heb ik nu compleet. De auto’s uit die tijd zijn de klassiekers
van nu. Ik zat eindeloos naar sommige plaatjes van model-
len te kijken, zoals de Jaguar E-type. Vooral de Engelse en
de Franse klassiekers spraken mij aan.”
Herman: “Ik herinner me dat Dommering, eigenaar van het
gelijknamige hotel in Winschoten, een MGB GT bezat in
exact dezelfde uitvoering en kleur als de mijne nu (Old
English White). Prachtig vond ik dat. Ik weet nog goed dat
ik als kind een keer in een showroom in Amersfoort was.
Daar stonden een MGB GT te pronken op een draaischijf,
en er stonden auto’s van de merken Morris en Austin Tri-
umph. Toen me gevraagd werd wat ik ervan zou vinden als
mijn vader een MGB GT zou kopen en dat we zo van
Amersfoort naar Winschoten zouden rijden, wilde ik dat
meteen. En dat terwijl de achterbank zo klein is dat ik, zelfs
als kind, daar niet gewoon kon zitten. Het ging dus niet door.”
 
Ja-ritme benutten en op zicht geven
Herman: “Na de middelbareschooltijd ging ik in de horeca
werken in Winschoten. Eerst bij Koos van Dijk (ex-manager
van Herman Brood), later bij de Londener pub, tegenover
C&A. In 1979 ben ik als verkoper de autobranche ingegaan
bij de Opel-garage in Winschoten. Dat was een goede
leerschool. We hadden daar een kaartenbak met alle
klanten. We noteerden hun hobby’s en hun geboortedata.
We stuurden verjaardagskaarten. Bij de rijke boeren gingen
we ’s avonds langs, dan hoefden ze niet naar de garage te
komen. Na Winschoten heb ik in Friesland gewerkt voor
een Mercedes-dealer, vervolgens bij Timmermans in Assen
(Ford) en Nefkens (Peugeot). Daarna heb ik een tijd voor
Noordlease gewerkt.”
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Herman: “Het vak van verkoper paste mij goed. Voor mij
klopt wat ze in de autobranche zeggen: een verkoper wordt
nooit een boekhouder. Omgekeerd geldt dat trouwens ook.
Ik was verantwoordelijk voor de afzet van de ex-leaseauto’s
en verkocht in de eerste jaren 800 stuks, daarna liep dat
op tot 1600 per jaar. Dat was een behoorlijk aantal. Trailers
met auto’s reden af en aan. Waarom verkopen me altijd
gemakkelijk is afgegaan? Misschien is het wel erfelijk en
misschien ook heb ik in de praktijk, bij mijn ouders in de
kledingzaak, opgepikt hoe het moest.”
Herman: “Bij autoverkoop moet je goed gebruik weten te
maken van het ja-ritme in het gesprek. Dat betekent op een
stil moment in het gesprek vragen om de order. Een ande-
re methode is de auto, waar een mogelijke koper het oog
op laat vallen, meegeven in het weekend. Je wist dan: nu
gaan ze bij opa en oma langs en die moeten helpen bij de
financiering. In de kledingzaak van mijn ouders ging dat net
zo. Kleding op zicht meegeven noemen ze dat. Klanten
konden het dan thuis aantrekken en aan de familie showen.
Dat pakte meestal goed uit. Nadeel was wel dat je er een
hele administratie van moest bijhouden. Daarvoor werd een
zichtboek gebruikt. Na de verkoop van de kledingzaak heb
ik het zichtboek uit 1911 dat mijn opa al gebruikte door een
gelukkig toeval weer in handen gekregen.”
 
MGB GT als bloembak?
Herman: “Ik ben in het bezit geweest van Morgans, TVR’s,
Marcos. De laatste keer was het bijna een enorme financiële
strop geworden. Ik had in Engeland een MGB GT gekocht.
Toen ik die naar Nederland importeerde moest het stuur

van rechts naar links verzet worden en daarna moest de
auto gekeurd worden door de RDW, de Dienst Wegverkeer.
De RDW liet echter steeds maar niets van zich horen. Toen
ik contact zocht zeiden ze dat de MGB GT geen chassis-
nummer had. Enkel een typeplaatje met chassisnummer,
maar geen ingeslagen nummer. Daarom mochten ze de
auto niet keuren. Geen ingeslagen nummer betekent vaak
dat de auto gestolen is. Dat was balen! Geen keuring, geen
kenteken. Zonder kenteken zou ik de MGB GT alleen als
bloembak kunnen gebruiken. Ik ben toen maar eens gaan
rondbellen. Wat bleek? De RDW wist niet, maar had wel
moeten weten, dat destijds (1968) de importeur in Neder-
land het nummer inslaat bij een nieuwe eigenaar. Gelukkig
is de zaak goed afgelopen.”
Herman: “Ze zeggen vaak dat het hebben van de zaak het
einde is van het vermaak. Dat geldt voor mij niet. Ik blijf
genieten van klassiekers. Met de Mehari rijd ik ongeveer
2000 km per jaar. Met de MGB GT zal het zo’n 4000 km zijn.”

Wikipedia over Morgan
(…) Morgan is bekend om het feit dat de auto's die nu
worden gefabriceerd eigenlijk op dezelfde manier wor-
den gebouwd als de auto's die al voor de Tweede We-
reldoorlog werden geproduceerd: een stalen chassis met
een houten frame, een starre achteras en een metalen
carrosserie. (…) (…) Als je met een Morgan over een
muntstuk rijdt, voel je of het kop of munt is. (…)
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Van de Noordmannen
door Marc Drenth, namens bestuur van de Noordmannen
 
Beste dorpsgenoten. Inmiddels lijkt het alweer lang geleden
dat het idee ontstond voor de “Noordmannen” en een eigen
plekje in de Rieshoek. Het idee dat moest zorgen voor meer
broederschap, noaberschap en verbinding binnen Noord-
laren en de directe omgeving. Niet alleen voor de leden van
de Noordmannen zelf maar waar ook met regelmaat iets
wordt georganiseerd voor de rest van het dorp.
 
Prachtige sociëteit in de Rieshoek
We hebben met de hulp van leden waar het kon een hele
periode tijdens deze Coronapandemie heel hard gewerkt
en het resultaat is een werkelijk prachtige sociëteit. Een
plek die we graag zouden willen delen met de leden en met
de inwoners van Noordlaren, jong en oud. Helaas is dat
door de lockdown en de coronamaatregelen waar we ons
aan hebben te houden tot onze grote spijt nog bijna niet
gelukt.
 
Heel graag zouden we voor onze leden maar ook voor de
andere mensen in het dorp activiteiten organiseren en bij-
dragen aan de leefbaarheid in ons mooie dorp. Wij missen
zelf, net zoals veel leden en dorpsgenoten, de verbinding
en wat de drijvende kracht is achter alle verenigingen en
wat zorgt voor nieuwe ideeën en beweging.
 
We kunnen op dit moment alleen vragen om nog heel even
geduld te hebben. Inmiddels zijn we hard bezig om activi-
teiten en bijeenkomsten in de steigers te zetten en een
planning te maken. Voor de leden van de Noordmannen

staan een aantal leuke dingen op stapel waarbij men kan
denken aan bijvoorbeeld een lezing, bierproeverij, een
lascursus, een whiskeyproeverij en een wandeltocht
waarbij het vogelkijken centraal zal staan.
 
BBQ op burendag 25 september
Daarnaast organiseren we uiteraard ook een aantal activi-
teiten die voor eenieder in het dorp toegankelijk zijn. Hierbij
kun je denken aan een periodieke vrijdagmiddagborrel, een
pub quiz, een casinoavond en een bbq op de burendag die
we samen met het bestuur van de Rieshoek organiseren
25 september. Deze dag zal er ook een motorrit, een
wandeltocht en een mountainbiketour worden georgani-
seerd, noteer deze datum dus vast in je agenda. Je krijgt
op een later moment meer informatie hierover qua tijden en
waar jij je kunt opgeven.

We zien er naar uit om
elkaar weer te ontmoe-
ten, mooie herinnerin-
gen te maken en gezel-
lig samen te zijn. Mocht
je leuke, creatieve, ver-
frissende ideeën heb-
ben dan horen we die
graag en kijken we of
we het op kunnen
nemen in de agenda.
 
We hopen elkaar in elk geval te zien tijdens de activiteiten
en de bbq op de burendag 25 september, want dat is al veel
te lang geleden.

Rond de kerk
door Dick Vos
 
Ook de kerkelijke gemeente pakt de draad weer op. Elke
tweede zondag van de maand zijn er weer kerkdiensten
in Noordlaren, op de vierde donderdag in de maand zal
een avondgebed gehouden worden. Het grootste
nieuws is dat dominee Frederique Karelse - opnieuw -
als gemeentepredikant verbonden is aan de kerk.
 
In de periode dat dominee Anja Kosterman langdurig ziek
was, steunde dominee Frederique Karelse de gemeente
als een soort ‘uitzendpredikant’. Dit nadat ze van 2005 tot
2010 ook dominee van Noordlatren was. Inmiddels is ds.
Kosterman om medische redenen afgekeurd en heeft de
gemeente da. Karelse beroepen. Dit is voor een periode
van twee jaren. In die jaren gaat de gemeente een plan
ontwikkelen voor de toekomst, want net als op veel plaatsen
noopt de terugloop in ledenaantal en de steeds hoger
wordende leeftijden tot het verzetten van de bakens...
Op 29 augustus is da. Karelse officieel weer  verbonden

aan de gemeente als gemeentepredikant, in een dienst in
de Bartholomeuskerk. Vanwege de coronamaatregelen in
beperkte kring.
 
Avondgebed
Voor allen die behoefte hebben aan een moment van ver-
stilling en bezinning, wordt met ingang van augustus elke
vierde donderdagavond van de maand een Avondgebed
gehouden in de Bartholomeuskerk. Een eenvoudige en
korte liturgie, gebaseerd op die uit het klooster, die bestaat
uit een lezing, stilte, gebed en een enkel lied. Verschillende
liturgen gaan dit avondgebed leiden. Voor wie dat wil, is er
gelegenheid een kaarsje te branden. Iedereen is welkom:
gelovig, niet-gelovig, belangstellend, nieuwsgierig.....
Inloop in stilte kan steeds vanaf 19.15, aanvang 19.30 uur.
Langer dan een half uurtje zullen de diensten zelden duren.
 
Programma
Ook andere activiteiten zijn gepland, waarbij de hoop is dat
corona niet wéér roet in het eten gooit. Het programma van
de kerk voor het komend seizoen is vanaf begin september
te vinden op www.pkn-ng.nl/activiteiten.  
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Jeugdherinneringen aan Noordlaren
door Henk Luning (deel 5)
 
 
Een kijkje in het dorp
Tegenwoordig rijd ik tijdens een bezoekje aan Noordlaren
met elektrische ondersteuning door het dorp. Dan kom ik
na mijn vroegere geboorteplek voorbij ons kalverkampie
waarvan men zei dat er eetbare champignons groeiden.
We dachten wel modern te zijn, maar daar waagden we
ons toch niet aan. Dan volgt het vroegere sportveld met zijn
verhoging in het midden dat daardoor voor het doel zeer
ongeschikt was. Daar begon de in 1945 opgerichte zater-
dag-handbalclub DOVO (Door Onderlinge Vriendschap
Opgericht) zijn activiteiten. Zij die op zondag wilden spelen
kregen de overhand en er volgden de nodige afzeggingen.
Na geregelde klachten van lawaaioverlast onder de kerk-
dienst legden de overblijvers in 1952 zelf een nieuw sport-
veld achter de school aan. Een blauwe maandag was ik er
ook bij, maar had er geen aardigheid aan omdat ik er niet
goed in was.
 
Het gebouwtje
Naast het vroegere sportveld staat een grote bungalow op
de plek waar in mijn jeugd een monumentale oude boerde-
rij stond die nooit had mogen worden afgebroken. De tijd
dat er liefhebbers waren voor dergelijke overbodige en
onderhoudsgevoelige panden was toen nog niet aangebro-
ken. Toch doet het nieuwe pand geen afbreuk aan het
landschap. Vervolgens kom ik bij het huis dat mijn ouders
in 1959 bouwden omdat een nieuwe generatie zich op de
boerderij aankondigde. Als eigendom van de kerk stond
daar vanaf 1886 ‘het leerhuis’ oftewel ‘het gebouwtje’ zoals
we zeiden. Daar ging je als kind naar de zondagsschool en
soms was er zelfs een voorstelling met lichtbeelden. Ook
de meisjesvereniging ‘Lentetij’ en van de jongens ‘Benja-
min’ kwamen er samen.
 
Naar de zondagschool op meisjesschoenen
Later pas besef je dat de zondagschool volgens de oor-
spronkelijke uitgangspunten de bekering van de arme on-
gelovige medemens tot hoofddoel had. Speciaal kinderen
uit gezinnen waar de gezegende naam van de Heiland niet
 

Hoofddoel was de bekering van de
arme ongelovige medemens
 
werd gekend en aangeroepen als de enige naam waardoor
je zalig zou worden, zoals bij mij thuis, was de belangrijkste
doelgroep. Toch stuurden mijn ouders me er wel naar toe,
‘het kon nooit kwaad’ hoor ik hen nog zeggen. Ik ging er
samen met mijn buurmeisje naar toe met mijn juist met veel
moeite verkregen zondagse schoenen. Tot men zei dat het
meisjesschoenen waren en ik ze nooit meer heb willen
dragen.

Jaarlijkse kerstfeest
Van de strenge juf die ook handwerkles gaf op de lagere
school moesten we versjes leren. Dat was niet zo ons ding
en daarom spijbelden we wel eens en vulden de tijd door
uit het zicht achter de kerk te spelen. Maar hoogtepunt was
toch het jaarlijkse kerstfeest in de kerk met kerstboom,
kerstverhaal en warme chocolademelk. Tegen moeder die
aangaf ook te willen
komen zei ik: ‘daar
komen geen vrouwen’.
Dat had ik niet moeten
doen, later werd mij
deze opmerking nog
vaak onder de neus ge-
wreven. Moe was er
toch, en ter afsluiting
kreeg ik een boekje
mee naar huis. Uitgeve-
rij Callenbach in Nijkerk
had het uitgegeven en
het was een op beleren-
de toon geschreven be-
keringsgeschiedenis met
blije afloop. W.G. van de Hulst schreef het en het heette Fik. 
 
Bouw van De Hoeksteen
Een week later zat je gewoon weer in het gebouwtje en daar
keken vanaf de wand voorname dames en heren op je neer.
Het waren de geschonken portretten van de vroegere be-
woners van het Huis te Glimmen. We keken met ontzag
naar hen op, maar de kerk zat, zoals later bleek, er wel een
beetje mee in de maag. Dat gold ook voor het pandje zelf
omdat er iets groters en eigentijds voor in de plaats moest
komen. In 1958 werd er een ruime zaal met toneel aan de
kosterij gebouwd dat ‘De Hoeksteen’ zou gaan heten.
Vandaag de dag kun je zeggen dat het op dat moment
overbodige beeldbepalende ’Leerhuis’ nooit afgebroken
had mogen worden. Maar de lieden die er in Haren over
gingen noemden het slechts ‘een gevoelig punt om te
bouwen’ en ze gingen akkoord met afbraak en nieuwbouw.
 
De Pastorie
Elke verandering is geen verbetering besef je nu en ik wend
me snel om naar het statige pand er tegenover dat tegen-
woordig ‘de pastorie’ heet. Vroeger was deze benaming
niet nodig omdat daar gewoon de dominee woonde. En
dominees pruimen in de tuin waren lekkerder dan die bij je
thuis. Na hun studie te hebben afgemaakt vertrokken de
dominees ook meestal snel weer naar een grotere plaats.
Noordlaren was een opstapplaats voor naar beter oorden.
Nee, niet 'betere' oorden, maar naar een plek waar beter
werd betaald. Op het kerkhof van Noordlaren liggen zo-
doende weinig predikanten begraven, behalve dominee
Hulsbergen. Hij overleed in een Gronings ziekenhuis naar
aanleiding van een val van zijn fiets die in het dorp had
plaatsgevonden. Zo is het oppassen geblazen in Noordla-
ren besef ik nu.
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Begraafplaats
Als gezegd hadden we nooit lang dezelfde predikant. Er
was ook altijd wat met zo’n man. Hij werd of te zwaar of te
licht bevonden. Een dominee die op een winterse zondag-
middag schaatste waagde dat heus geen tweede keer. In
feite, zou je kunnen zeggen, was het hier de tegenstelling
tussen hen die op zondag fietsten en die dat niet mochten.
Vrijzinnigen en rechtzinnigen, die alleen op tweede pink-
sterdag samen op de fiets zaten. Vrijzinnig of rechtzinnig,
zinnig waren ze allemaal. Het waren Noordlaarders.
Ook op het kerkhof kun je aan de gedenktekens de onder-
linge verschillen zien. Het zijn de rechtzinnigen die verwij-
zen naar bijbelteksten of gebruik maken van zo’n tekst op
hun monumenten. Zij leggen daarmee getuigenis af van
hun geloof en hun kijk op de wereld. Bij de rest die dat niet
hebben, zitten evenwel ook enkele onkerkelijken, want de
begraafplaats is bedoeld voor iedereen. Zij die achterstallig
waren met hun vrijwillige bijdrage kregen echter wel het
dringende verzoek de rekening alsnog te voldoen. Enkele
principiëlen kozen voor de algemene begraafplaats in
Haren.
 
Beste klok
Indachtig dominee Hulsbergen loop ik intussen met mijn
fiets aan de hand naar de kerk. Toevallig slaat de aloude
torenklok de tijd. Ook daarbij denk ik aan vroeger toen niet
alleen op zondag, maar ook dagelijks om twaalf uur werd
geluid om aan te kondigen dat het eten op tafel stond. We
noemden het de hongerbel. Dit gebruik is tegenwoordig
jammer genoeg ook verleden tijd heb ik begrepen. Zoals
veel rituelen van vroeger rondom de klok niet meer in ge-
bruik zijn. Maar een dode wordt nog steeds verluid wanneer
de familie dat wenst. In mijn tijd kwam er nog uit ieder huis
iemand om hem of haar de laatste eer te bewijzen omdat
dat nu eenmaal zo hoorde. Je wilde ook zelf niet als een

hond begraven worden, was daarbij de geijkte uitspraak.
Ook was er een dominee die zich ergerde en in het kerk-
krantje opmerkte dat naarmate de begrafenisstoet langer
werd de gesprekken luider werden. Hij vroeg om piëteit.
Historisch is ook dat een oude Noordlaarder boer tijdens
een begrafenis tot volle tevredenheid opmerkte ‘Noordlo-
ar’n hef ‘n beste klok’. Zijn gehele rijkdom was hem name-
lijk via het luiden van de klok toegevallen en daar kon je
niet tegen werken. Je kreeg het mee uit de gesprekken
thuis.
Allerlei gebruiken versterkten vroeger in hoge mate de toch
al sterke band tussen de buurtgenoten. De verdwijning van
veel wat gewoon was voltrok zich tussen ruwweg 1950 en
1970. Daarmee was de onderlinge band niet verdwenen,
maar werd er heel langzaam een andere invulling aan ge-
geven, besef ik nu op mijn oude dag.
 
Geneugten rond de Vaart
Intussen loop ik met de fiets aan de hand naar de in 1846
tot stand gekomen Vaart waar het bankje bij de draaikolk
uitnodigt tot verdere bespiegelingen. Als kind leerde je
naast de woonboot ‘De Ossekop’ van een kunstschilder,
die zoals je hoorde lid was van de Groninger kunstkring ‘De
Ploeg’, met een meegebrachte keukenstoel het schaatsen.
Het was er soms druk en de bewoner van het oude veerhuis
voelde zich gedwongen een oogje in het zeil te houden en
gedroeg zich als een soort opzichter over de wintersporters.
Hij ontleende deze heerschappij waarschijnlijk aan het feit
dat hij voor de markgenoten een oogje op hun vaart moest
houden. Ik leerde snel en weldra scheuvelde ik met pa en
moe mee naar de verkeerde kant van het meer waar nog
altijd een oom en tante woonden.
Zie nu ook weer in de verte de hoogspanningsmast waar
we als jongens bij redelijke temperatuur stiekem zwommen
in de vaart. Alle kleren gingen uit, je kon niet met een natte
onderbroek thuis komen omdat er anders wat zwaaide.
Zwemmen kon je niet, we waren aan het hondjekrabben
zoals het werd genoemd. De eerste oversteek van de hier
bredere vaart was spannend en feitelijk een zaak van leven
en dood.
 
Schele jongen

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 5 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 schreef hij 'Meer-
lust, Bloemert, Meerwijk, van bisschoppelijk tafelgoed tot
recreatieoord' (1980).
Henk Luning woont al meer dan 25 jaar in Assen.
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Ik denk nu ook weer aan de tijd dat ik me bij de vaart zelf
het vissen bijbracht. Ving wel eens een voorntje en als ik
wormen had een enkel palinkje, maar meestal waren het
gretige kleine schele jongen die, zoals je later hoorde, offi-
cieel pos heetten. Wanneer de oude beroepsvisser annex
rietsnijder, die vlak bij de hoogspanningsmast woonde,
langs kwam vroeg hij ons als kinderen altijd heel belang-
stellend: ‘al wat vang’n jonges?’ Behalve wanneer we er
zondags zaten en hij en zijn familie lopend langs kwamen
om de kerkdienst te bezoeken onder het motto: ‘s zondags
mag er niet gevist worden.
 
Mee naar de polder
Ook herinner ik me dat ik als kind al gauw meeging met
paard en wagen over wat tegenwoordig de Meester Kool-
weg heet en die wij Heudiek noemden naar het hooiland
achter in de polder. Het draaide niet om het meehelpen,
maar om de terugtocht zittend boven op het voer hooi. Wat
opviel was de weidsheid van het landschap om je heen, al
het in het land lopende vee, de mooie luchten, de vele
verschillende vogels die je overal zag en hoorde, de
sterntjes, grutto’s en kievieten, maar vooral dat het ver van
huis was.
 

In het hooiland vlogen libellen als ra-
ketten heen en weer
 
In het hooiland heerste een drukte van belang, de eerste
machines bleken al snel ouderwets en de loonwerker lag
nog in het verschiet. In het hooiland vlogen libellen als ra-
ketten heen en weer. Bij een sloot tipten ze hun staart steeds
even naar het water. Later hoorde je op school dat deze
beesten daar hun eitjes aflegden. Maar door al dat gras-
maaien werd ook veel jonge natuur vernield. Er bleef ge-
noeg over voor de toekomst werd je geruststellend voorge-
houden. Het waren echter vooral de veldmuizen die de dans
wisten te ontspringen. Al naar gelang was het een goed of
slecht muizenjaar.
 
Veel is er veranderd in het open polderlandschap
Ik herinner me nu opeens dat ik er niet alleen speelde, dronk
er op zekere warme dag ook mijn eerste slok bier dat ik nog
ronduit vies vond. Veel is er vandaag de dag in dit open
polderlandschap veranderd, realiseer ik me nu. Ook daar
was ik een radertje in het geheel door de deelname aan de
discussie over de Relatienota toen ik voorzitter mocht zijn
van de toen nog 150 boeren die de gemeente Haren telde.
Nadien greep een ware metamorfose om zich heen. Maar
zie nu toch met voldoening dat de kernkwaliteit nog altijd
de openheid is van het polderlandschap. Er wordt met lage
dichtheid vee geweid en maaidata zijn afgestemd op het
broedseizoen. Dat zag je vroeger heel anders.
 
Kerkstraat 
Na al deze overdenkingen stap ik weer op mijn fiets en sla

de Kerkstraat in waar uiterlijk nauwelijks iets veranderde.
Tegenkomen doe je er in tegenstelling tot vroeger niemand
en slechts hier en daar is er iets gemoderniseerd. Vrijwel
alles lijkt er bij het oude. Behalve op de viersprong waar je
vroeger kon staan met je rug naar een mesthoop en zicht
had op drie van dergelijke gelegenheden broederlijk tegen-
over elkaar. Daarbij was moeilijk na te gaan waar de gier,
wij zeiden natuurlijk jirre, vandaan kwam die over de toen

nog met keien bestrate weg liep (1961 asfalt). Maar op de
achtergrond zie je nog altijd één van Noordlarens oudste
boerderijen met mogelijk 17de eeuwse componenten staan
te pronken. Heel vroeger woonde daar Suinge die men in
de spreektaal Zunig noemde. Bij de naamgeving van de
straten in het dorp in 1957 maakten wijze heren in Haren
er officieel Zuinigstraat van.
 
Langs de kapper 
Verder fietsend richting de molen zie ik op de hoek de
vroegere melkfabriek waar in mijn jeugd de kapper woonde.
De dames in het dorp kregen zo nu en dan wanneer er een
feestje was permanent van zijn vrouw en dat was zichtbaar.
Ze had namelijk maar één soort krullen. Op zeker moment
tegen het eind van de oorlog moest ik er met opa naar toe
om me een kaal hoofd te laten scheren. Bij controle was
gebleken dat ik evenals andere kinderen in mijn klas luizen
en neten op het hoofd had. Thuis bij ons was nog zeep,
maar bij een meisje in onze klas was dat blijkbaar niet het
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geval. Ik spartelde tegen, maar de volgende dag was te
constateren dat er op school meer kinderen met een kaal
hoofd rondliepen. Intussen was ik ook voorbij de man ge-
komen die zijn bekendheid etaleerde door de volledig
zelfde naam te dragen als de bekendste president van Zuid-
Afrika.
 
De molen
Dan waren er nog de twee winkels, een bakker en een
kruidenier, waar je bij je boodschap nog een snoepje mee
kreeg voor onderweg. Ook schiet mij nog snel te binnen de
al bejaarde man die de paardenkeutels in de Kerkstraat
verzamelde om zijn tuin er mee te verbeteren. Iedereen was
tevreden met de man en de gemeente Haren deed er toch
nooit iets aan hoorde je morren. Dan is er nog de molen die
je al steeds in het vizier had. Tegenwoordig weet je dat het
mét de kerk de meest beeldbepalende monumenten van
het dorp zijn. Als kinderen hadden we meer oog voor het
stukje duim dat de molenaar tijdens het billen van de
maalstenen had verloren. Het stond op sterk water in een
potje boven in de molen op een plankje naast een uitzicht-
punt en wanneer hij ons gunstig gezind was mochten we
het even zien.
 

Het stukje duim stond op sterk wa-
ter in een potje boven in de molen
 
Intussen besluit ik aan het eind van de Kerkstraat linksaf te
gaan en deze keer het kerkhof op de Es over te slaan. Ik
heb vandaag mijn portie Noordlaren even weer gehad en
fiets via de Hoogstroat, pardon Zuidlaarderweg, het dorp
uit voorbij het laatste huis dat in mijn jeugd een cafeetje
was. De vroegere buurjongen met de bokkenwagen
woonde daar ook nog kort met zijn vrouw omdat ze onver-
wacht onderdak zochten en er getrouwd moest worden.
Maar ik weet niet zeker of ze bij het hunebed waren geweest.
Al fietsende realiseer ik me dat ik van veel van wat er
vroeger in het dorp gebeurde niet altijd het rechte heb ge-
weten.
 
@ Henk Luning. Alle niet genoemde namen zijn bekend. 

Churros
Recept - door Ida Kroeze
 
 
Heb je ze wel eens gegeten het Spaanse zoete “patatje”?
Gemakkelijk zelf te maken en succes verzekerd.
 
Ingrediënten
1 dl melk
½ dl water
50 gram boter
30 gram suiker
125 gram bloem
2 eieren
snuf zout
 
Verder nodig
1 theelepel kaneel
3 eetlepels suiker
Olie om te frituren
Spuitzak met kartel spuitmondje
 
Bereiding
Neem een steelpannetje en verwarm hierin het water, de
melk, de boter en 30 gram suiker. Breng het geheel aan de
kook en zodra het begint te koken voeg je in 1x alle bloem
toe en roer je het direct door met een (houten) spatel. Hou
het deeg een beetje in beweging terwijl je de steelpan op
zacht vuur laat staan. Zo kan de bloem een beetje “garen”
(dit voorkomt straks een bloem smaak aan de churros).
Haal na enkele minuten de pan van het vuur en laat 2 mi-
nuten  afkoelen. Voeg 1 voor 1 de eieren toe en roer stevig
door met een spatel tot het ei opgenomen is. Voeg een snuf
zout toe en schep het churros beslag in een spuitzak met
daarin een kartel spuitmondje.
Meng 3 eetlepels suiker met 1 theelepel kaneel.
Verwarm dan de olie in een pan tot 180 graden en spuit
dan slierten van ongeveer 10 cm in de warme olie, je kunt
de slierten churros makkelijk doorknippen met een schaar.
Bak niet meer dan 5 of 6 churros slierten tegelijk in de pan.
Bak de slierten in enkele minuten goudbruin. Schep de
churros met een schuimspaan uit de olie en laat uitlekken
op keukenpapier. Bestrooi direct met de kaneelsuiker. Eet
smakelijk!
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Wethouder Broeksma: geen bomen
gekapt voor zonneparken
door Amanda le Grand, Anne Agema, Ingrid Schenk, Kim
Tan en Marcel Agema
 
Daar stonden we dan met z’n allen op woensdagavond 9
juni 2021 op de hoek Duinweg/Kampsteeg: veel zeer ver-
ontruste bewoners. Op onze uitnodiging kwam wethouder
Broeksma met bewoners praten over twee locaties (Duin-
weg/Oorsprong/Kampsteeg en de Oude Schoolweg/Zuid-
laarderweg) waar kleine zonne-industrieparken (tot maxi-
maal 10 ha) van de gemeentelijke groene coalitie mogen
komen. Nota bene op de Harener Hondsrug langs cultuur-
historische zandwegen. Ook bezocht de wethouder die
avond nog een aantal andere locaties.
 
Unieke locaties
In het gesprek met de wethouder benadrukte Ingrid Schenk
hoe uniek onze beide locaties zijn. Ze bevinden zich op de
flanken van de glaciale Besloten Venen en de Glimmer en
Noordlaarder esch waarin en waarlangs pingoruïnes uit de
laatste ijstijd liggen. Omdat het dal van de Besloten Venen
vroeger alleen via een zandrug (ter plaatse van de Zuid-
laarderweg) kon worden gepasseerd is dit gebied een
cultuurhistorische hotspot bij uitstek. Zo liggen er o.a.
middeleeuwse versterkingen, leger- en karrenroutes en
tankgrachten uit de WO-II. In de vorige dorpskrant is hier
uitgebreid over verteld. Het is duidelijk dat bij het bepalen
van de locaties voor zonne-industrieparken niet is gekeken
naar cultuurhistorische waarden. Dat is door de gemeente
erkend bij een aantal inloopsessies. Maar dat heeft voor de
locaties vooralsnog niet tot aanpassing geleid.
 
Het open landschap van de locaties heeft een belangrijke
functie voor de natuur. Kim Tan vertelde dat de natuurge-
bieden door de zonne-industrieparken sterk geïsoleerd
raken. Iets dat desastreus is voor dieren als reeën, dassen
hazen, omdat die het open landschap en de verbindingen
met andere natuurgebieden nodig hebben voor hun voedsel
en voortplanting. En dan ligt er midden in de locatie van de
Duinweg/Oorsprong/Kampsteeg nog een bos en zijn de
locaties omzoomd door en doorkruist met oude boomsin-
gels. Stellig zei de wethouder daarover: ‘Er worden geen
bomen gekapt voor zonnepanelen’. De vraag is waarom
het dan toch locaties blijven waar zonne-industrieparken
mogen komen. Meerdere bewoners concludeerden dat het
concept-Beleidskader Zonneparken in geen geval een in-
tegrale gebiedsvisie is.
 
Lokaal eigendom
Een aantal keer kwam het gesprek op lokaal eigendom.
Bewoners vroegen aan de wethouder wat dat eigenlijk in-
houdt. Is Helpman ook nog lokaal? Bepalen eigenaren en
inwoners van de stad Groningen als deelnemende eigena-
ren dat hier straks zonne-industrieparken mogen worden

aangelegd? Marcel Agema benadrukte dat het beleid
speculatie van grondeigenaren in de hand werkt en dat
omwonenden tegen de aanleg van zonne-industrieparken
geen bezwaar kunnen maken. Dat bracht wethouder
Broeksma tot de opmerking dat het punt lokaal eigendom
nog nader uitgewerkt moet worden. Tot grote verbazing van
één van de bewoners. ‘Ruim vier jaar zijn de opstellers van
het concept-Beleidskader (zonder enig overleg met bewo-
ners) met de plannen bezig geweest en nog hebben ze daar
geen acceptabel antwoord op gevonden?’  
 
In veel bezwaarschriften, inloopsessies en locatiebezoeken
hebben bewoners laten weten dat de groene vlekken op de
kaart, als aanduiding waar kleine zonneparken mogen
komen, niet de juiste plekken zijn. Met alle mogelijk argu-
menten zijn de bezwaren aangegeven. Ook in een persoon-
lijk gesprek dat Amanda le Grand, Anne Agema en Ingrid
Schenk op uitnodiging van en met de wethouder hadden.
In dat gesprek heeft Ingrid Schenk er herhaaldelijk voor
gepleit om de groene vlekken van de kaart te halen en open
gesprekken over mogelijke locaties voor zonne-industrie-
parken met bewoners aan te gaan. ‘De groene vlekken
werken als een rode lap op een stier’ vatte Anne Agema
dat toen beeldend samen. Ook heeft Amanda de Grand in
het gesprek herhaald dat de communicatie van de project-
leiding ronduit slecht was. Het projectteam leverde half-
slachtige, slecht geschreven verslagen en is niet gericht op
het creëren van draagvlak en communiceren met bewo-
ners. Die conclusie had zij ook al getrokken tijdens het
bezoek van de wethouder aan de locatie Gieselgeer (On-
nen).
 
Slotbijeenkomst op 9 september
Ondertussen is de groene vlek Zuidveld als locatie voor een
mogelijk zonne-industriepark op de gemeentelijke website
van de kaart gehaald. Werd duidelijk dat deze locatie deel
uitmaakt van de Onner esch? Essen zijn namelijk gevrij-
waard van zonne-industrieparken. Nu nog een streep door
de andere locaties op de Harener Hondsrug. Het aange-
paste concept-Beleidskader is in de maak. Daarover vindt
op 9 september 2021 de slotbijeenkomst plaats. Daarna zal
B&W het aangepaste concept-Beleidskader Zonneparken
voorleggen aan de Gemeenteraad.

Bewoners in gesprek met wethouder Broeksma

11Augustus 2021, Jaargang 42, Nummer 256



Boekpresentatie in de Hoeksteen
door László Matus
 
Op Maandag 21 Juni 2021 verscheen bij Uitgeverij
Passage een boek met de titel Mythisch Groningen. 
De presentatie van dat boek vond een dag eerder plaats
in De Hoeksteen, waar Uitgever Anton Scheepstra, met
de auteurs en dertig genodigden, door vrijwilligers van
de Hoeksteen werden ontvangen en geholpen bij de
presentatie. De mooi opgeknapte grote zaal corona-p-
roof moest worden ingericht en gezellig gemaakt, met
onder meer een bloemetje op tafel en er moest koffie
en thee geserveerd worden met gebakjes.
 
Fabels, feiten en volksverhalen
Nadat Anton Scheepstra zijn genodigden welkom had ge-
heten, begon de eigenlijke presentatie van het boek in de
vorm van een interview met de Auteurs. De uitgave My-
thisch Groningen biedt een provinciebreed overzicht van
fabels, feiten en volksverhalen, ondersteund met fraaie
foto’s. Een initiatief van filmmaker Sander Blom (1993). Hij
groeit op in Winschoten en woont in Aduard. Tijdens fiets-
tochten en werken aan video’s ontdekt hij steeds meer
bijzondere plekjes en verhalen. Het plan ontstaat om ‘hier
iets mee te doen’, mede omdat collega-fotograaf Niels
Brouwers (1994) fraaie landschapsfoto’s maakte. Het
streven van Blom was om een zo goed mogelijke spreiding
over de provincie. Het boek is opgedeeld in acht gebieden.
Een voorwaarde voor de verhalen was dat die niet te lang
waren. Ze moesten passen op een A4-tje. Omdat het kort
is, zit er tempo in de verhalen. Het komt meteen tot de kern,
zonder al teveel uit te weiden. Het is een gekke combinatie
van mythe en geschiedenis geworden.
 
Ozzen
De vraag dringt zich nu op van:leuk zo’n boekpresentatie,
maar waarom hier in de Hoeksteen, waarom in Noordlaren?
Het antwoord laat zich raden. Noordlaren behoort tot één
van de vijftig Mythische plaatsen, zoals genoemd in dit boek.
Het verhaal vertelt over de Ozzen, zoals de Noordlaarders
vroeger werden genoemd. Dit kan vertaald kan worden met
‘domkoppen’ en verwijst naar de tijd van het beleg van
Bommen Berend van de stad Groningen.
Toen de bisschop van Munster zich terugtrok naar Coevor-
den, besloten de inwoners van Noordlaren de weg te on-
dermijnen met gecamoufleerde valkuilen. Daar was Bom-
men Berend niet van gediend en viel hij het dorp binnen en
brandde het plat.
 
Dynamietstaven
Ons hunebed komt natuurlijk ook nog aan bod, namelijk dat
het vanaf 1200 na Christus beetje bij beetje gesloopt werd
om stenen te gebruiken bij de fundering van kerken. Rond
1800 wilden twee Noordlaarders het hunebed opblazen om
de stenen te verkopen. Dat werd op het nippertje voorko-
men, hoewel de gaten voor de dynamietstaven al geboord

waren. Na het interview met de auteurs en het bekijken van
de prachtige foto’s, vertrok het hele gezelschap al wande-
lend naar ons hunebed, het enige hunebed van de provin-
cie Groningen.
Bij terugkomst in de Hoeksteen ging de bar open en werd
onder het genot van een drankje op ons terras, het was
immers goed weer, het boek verkocht, gesigneerd en ge-
lezen. Ik heb uiteraard zelf ook een exemplaar gekocht en
laten signeren door Sander Blom en Niels Brouwer. Ze
hadden ook nog een boodschap toegevoegd: “Leuk dorp,
nog leukere mensen”. Daarmee werden alle vrijwilligers van
de Hoeksteen bedoeld, die hen die dag hadden geholpen
bij de boekpresentatie.
 
Sander Blom (m.m.v. Niels Brouwers), Mythisch Gronin-
gen. 50 fabels, feiten en volksverhalen in tekst en beeld, 
Groningen 2021, Uitgeverij Passage, 128p. € 24,90

Popkoor Onnen gaat 6 september 2021 weer van start! 

Denk jij ook ‘Welke hobby ga ik oppakken?’ 
Denk eens aan een koor! 

Zingen ontspant, maakt je blij en geeft een fijn gevoel. 

Onder leiding van onze dirigent Jan Smale hebben we repetities met veel gezelligheid en 
richten we ons natuurlijk op het verbeteren van onze zangprestaties.  

We zingen bekende popnummers die we samen uitzoeken. 

Op 6 september, maar ook daarna, is iedereen van harte welkom op de eerste repetitie na 
de zomer. We maken er een feestje van met koffie/thee, natuurlijk mét, en een drankje na. 
Je kunt gratis en vrijblijvend een paar keer meedoen om te kijken of je je thuis voelt bij ons 

leuke koor. 

Of je nu man of vrouw bent, jong of oud, je bent meer dan welkom! 

Wanneer: Vanaf 6 september 2021 
Elke maandagavond van 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: De Tiehof, Bakkerweg 4 in Onnen 

Wanneer je vragen hebt of je bent van plan te komen, neem 
gerust contact op met: popkoor2018@gmail.com  

of bel Ellen: 06 555 700 73 

Kom gewoon langs op de maandagavond, probeer het eens! 

Namens de initiatiefnemers van Popkoor Onnen, 
Annette Landkroon en Ellen van Ruitenburg 
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Het afscheid van Andrea
door László Matus
 
 
Op woensdag 30 juni nam Andrea Horneman afscheid
in de Hoeksteen, waar ze ruim tien jaar had gewerkt als
beheerder van ons Dorpshuis. 
 
De laatste jaren was ze ook inwoonster van Noordlaren, ze
woonde immers in de Kosterij. Aanvankelijk met haar beide
dochters, later met haar oudste dochter Amira. Zij hielp haar
moeder bij heel veel activiteiten in de Hoeksteen, net als
haar moeder Sieny, die hielp als dat nodig was. Het was
wat je noemt een gouden samenwerking.
 
De spil waar alles om draaide
En er was een hoop werk te verrichten, want in de Hoek-
steen is altijd van alles te doen. Van de kaartclub, gymnas-
tiek, yoga, bruiloften, concerten, zanggroep tot vergaderin-
gen en nog meer van dit alles, te veel om hier allemaal op
te noemen. Zoals bekend kon Andrea natuurlijk steunen op
een toegewijd bestuur en een schare vrijwilligers. Zij was
wel de spil waar alles om draaide. Haar inzet en betrokken-
heid was fenomenaal. Al dit werk, met de nodige onregel-
matige werktijden, werd haar toch iets te veel. Ze had be-
hoefte aan meer regelmatige werktijden. Die heeft ze nu
gevonden, vandaar dit afscheid.
 
Een vrolijke avond
Andrea was samen met moeder Sieny en dochter Amira
het stralende middelpunt deze avond. Er waren heel veel
mensen naar deze avond gekomen om haar in het zonne-
tje te zetten en haar te bedanken voor haar inzet. Het was
een vrolijke avond, en geenszins, zoals de Fransen het zo
mooi weten te verwoorden 'Partir c’est mourir un peu'. Het
was vrolijkheid troef. Velen lieten hun dankbaarheid blijken
door middel van cadeaus. De foto’s spreken voor zich.

Hartelijk welkom bij 
 
Noordlaren
 

 
Welkom in de Hoeksteen op de volgende data 2021/2021
 
• Woensdag 15 september vanaf 16.30 uur -19.00 uur 
• Woensdag 27 oktober 20.00 uur
• Woensdag 17 november 20.00 uur 
• Woensdag 15 december 16.30 uur - 20.00 uur
• Woensdag 19 januari 20.00 uur
• Woensdag 16 februari 20.00 uur
• Dinsdag 22 maart 20.00 uur
 
Informatie: hooiveld01@home.nl
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De Foto van de Maand juni 2021
is van de hand van Vera Heijne
 
De jury heeft voor deze foto gekozen omdat er ondanks dat
er geen echt spannende dingen op staan, er toch een zeker
dynamiek uit spreekt. De schuin weglopende sloot, de
wolken partijen en het felle gat in de lucht zorgen daar voor. 
 
Tip van de maand
Wanneer je tegen de zon in fotografeert reflecteert het licht
op de sensor en laat in dit geval een groene stip rechts in
beeld zien. Met dat soort effecten kun je (al of niet bewust)
leuke elementen aan je foto toevoegen.

 
 
De jury van de Foto van de Maand bestaat uit:
► Henk Ensing, dorpsfotograaf Noordlaren
► Mike Snijder, amateurfotograaf, webbeheerder.
De jury kiest iedere maand uit de inzendingen er één uit.
Die komt op de website en in de Dorpskrant te staan.
 
Blijf uw foto’s voor de komende maand gewoon naar ons
toe mailen: website@noordlaren.eu
 
Mike Snijder
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De Foto van de maand juli 2021
is van de hand van Peter van Ek
 
De jury heeft voor deze foto gekozen vanwege de mooie
ingetogen belichting, de mooie blauwe kleur van de golfjes
in het water en de compositie waarbij de eenzame visser
en het riet elkaar in evenwicht houden.  De foto maakt
nieuwsgierig waar de blik van de visser op is gericht. 
 
Tip van de maand
Toevoeging van een figuur (mens of dier) kan een foto extra
zeggingskracht geven.

 
Voor degenen die het gemist hebben, hieronder een eerder
bericht uit de Dorpskrant over de 'Foto van de Maand':
 
Een nieuwe rubriek op www.noordlaren.eu
Iedere Noordlaarder (dorp en directe omgeving) kan iedere
maand één of meer foto’s naar de website mailen (de foto’s
kun je gewoon als bestand invoegen) en zo meedingen
naar de foto van de maand. Iedere maand wordt er door
een onafhankelijke en objectieve jury een keuze gemaakt
uit de inzendingen. 
► Er worden geen professionele eisen gesteld aan de fo-

to’s. Wel moet het met Noordlaren of omgeving te maken
hebben, dus geen foto’s uit Verweggistan.
► De jury let onder meer op originaliteit. Dat kan heel divers
zijn, bijvoorbeeld wat betreft onderwerp of lijnenspel of
kleurstelling of camerastandpunt of verzin het zelf maar.
► Aan de apparatuur worden geen eisen gesteld. Je kunt
met een telefoon soms mooiere foto’s maken dan met een
(superdure) spiegelreflex.
► Door mee te doen, geef je toestemming om de foto’s met
naamsvermelding op de website en in de Dorpskrant te
plaatsen. 
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Leefbaarheid Noordlaren - Uitnodiging
door Aldert Jan van Dijk,
namens Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren
 
Voor de zomervakantie hebben enkele leden van de bestu-
ren Dorpsbelangen Noordlaren en De Hoeksteen (Dorps-
huis) op verzoek van de gemeente een eerste overleg
gehad over het thema ‘Behouden en verbeteren van de
leefbaarheid in Noordlaren’. Aanwezig bij dit overleg waren
Aldert Jan van Dijk, Vera Heijne (van Dorpsbelangen
Noordlaren), Johan Mak, Ulrike Dauter (van De Hoeksteen),
Marian Boelema, Ellen van der Hoek, Astrid Hendriks (van
het Gebiedsteam Haren). 
 
Aanleiding
De aanleiding voor dit onderwerp is gelegen in de gebieds-
opgave voor het gebied Haren, de accommodatienota en
de nota sociale basis. Op basis hiervan is binnen het gebied
gekozen voor de kernboodschap ‘het ontwikkelen van
Leefbare wijken en dorpen in Haren’.
 
Gebiedsopgave
De gebiedsopgaven voor Haren, Onnen, Glimmen en
Noordlaren omvatten zoals vastgelegd in de gemeentebe-
groting 2020/Inwoners participatie:
• Vormgeven van een gebiedsagenda en een samenwer-
kingsvorm tussen inwoners en gemeente met de Groene
Parel, we voeren de plannen uit die in de eerste fase van
het  participatieproject zijn opgehaald;
• We faciliteren het proces om samen met kinderen en
jongeren in het gebied manieren te ontwikkelen om partici-
patie bij hun leefomgeving te bevorderen;
• We gaan samen met partners en inwoners in het gebied
in gesprek over het vormgeven van het WIJ-team Haren;
• We ondersteunen accommodatiebesturen met de ontwik-
keling van het buurt- en dorpshuis van de toekomst;
• We stimuleren en ondersteunen inwonersinitiatieven die
bijdragen aan vergroening en het gebied duurzaam en
ecologisch versterken; initiatieven in het kader van cultuur,
sport, bewegen, spelen en ontmoeten; en initiatieven die
bijdragen aan positieve gezondheid voor ouderen.
 
Nota sociaal culturele accommodaties 
In het Beleidskader Sociaal culturele accommodaties ge-
harmoniseerd (dd. 17 juni 2020) ziet de gemeente onze
gesubsidieerde dorpshuizen als een belangrijk middel om
gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van leefbaar-
heid, sociale cohesie en participatie te verwezenlijkden. De
gemeente wil ze faciliteren in de ontwikkeling naar toe-
komstgerichte accommodaties, waar iedereen welkom is
en ondersteuning kan krijgen, waarmee ze bijdragen aan
een sterke sociale basis van een wijk of dorp.
 
Nota sociale basis
Onder de Sociale basis verstaan we de informele en for-
mele contacten tussen mensen, netwerken en organisaties

in de samenleving van het gebied Haren. Deze contacten
samen, dragen bij aan sociale, leefbare dorpen, buurten en
wijken in het gebied Haren.
In spreektaal draait het als het ware om het terugbrengen
van de gemeenschapszin, het weer omkijken naar en
zorgdragen voor elkaar. De sociale basis bestaat uit: per-
soonlijke bronnen (vaardigheden en capaciteiten die de
mate van zelfredzaamheid bepalen), sociale bronnen (so-
ciaal contact, van waarde zijn, zingeving en ontwikkelmo-
gelijkheden) en omgevingsbronnen (fysieke en tastbare
voorzieningen in het dorp).
Het doel is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid
in Noordlaren door het vormen van sterke coalities van
samenwerkende partijen en te komen tot een agenda
waarin de leefbaarheid van het dorp centraal staat en de
accommodatie, het dorpshuis, een verbindende rol vervult.
 
Passages uit overleg tussen gemeente en dorpsbelangen
Hieronder volgen passages uit het verslag van dit eerste
overleg tussen gemeente en dorpsbelangen:
'Doel van het project Leefbare wijken en dorpen is om
samen (inwoners, organisaties en gemeente) te komen tot
een meerjarenagenda voor het dorp Noordlaren, waarbij
het behoud en verbeteren van de leefbaarheid centraal
staat. De accommodaties hebben hierin een belangrijke
functie, en ook willen we in gesprek over de wijze waarop
we als gemeente met inwoners en organisatie willen sa-
menwerken.'
 
'Vereniging Dorpsbelangen: de laatste 2, 3 jaar is er al veel
gebeurd op gebied dorpshuis en Dorpsbelangen. Er heb-
ben bijeenkomsten met dorpsbewoners plaatsgevonden
waarbij ook de functie van Dorpsbelangen besproken is.
Zowel het bestuur als het dorp ziet voor Dorpsbelangen een
brugfunctie tussen de gemeente en het dorp. Er is 1x per
jaar ALV en 1x per jaar in oktober een bijeenkomst met alle
verenigingen.'
 
'Afwezigheid Rieshoek bij deze bijeenkomst is vanwege de
insteek die we (gemeente) nu kiezen te starten met het
gesprek met door de gemeente gesubsidieerde accommo-
daties. De Rieshoek doet ook mooie dingen in het dorp en
is zeker ook gesprekpartner voor de gemeente waar het
gaat over de leefbaarheid van het dorp. Het aanbod van De
Rieshoek is aanvullend op die van De Hoeksteen. Er is o.
a. een kinderopvang, de herensociëteit, een kapper. Over
het algemeen bezoekt de jongere bevolking eerder de
Rieshoek, de ouderen eerder De Hoeksteen.'
 
'Wanneer is Gemeente Groningen tevreden? Wat is precies
de opdracht? We willen halverwege 2022 per gebied (Ha-
ren, Onnen, Glimmen en Noordlaren) een gezamenlijk
agenda opleveren voor de komende jaren waarin we be-
schrijven wat nodig is om de leefbaarheid in het dorp te
versterken, welke rol de accommodatie hierin speelt (welke
dorpshuis wil je zijn?) en met welke samenwerking tussen
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het dorp en de gemeente dit het beste te realiseren is. We
stellen ons voor dat we na de verkennende gespreksronde
in een volgend gesprek samen het resultaat en de route
voor Noordlaren concretiseren.'
 
'Toelichting notities en ophalen thema’s en ideeën.
In Noordlaren zijn steeds meer jonge gezinnen; echter
weinig tot geen voorzieningen zoals sportclubs of vereni-
gingen. De kinderen gaan naar de Quintus-school of Peter
Peterson-school buiten het dorp. Om sociale cohesie te
bewaren proberen ouders 1x in de maand iets te organise-
ren; te maken met natuur, sport, actief dingen doen. The-
ma’s die in het dorp belangrijke waarde hebben, zoals ook
terug te zien in het idee dat vanuit Noordlaren geopperd is
in De Groene Parel: een beweegtuin met fitnessapparatuur.
' 
 
'In het dorp wonen veel docenten, fysiotherapeuten en in-
woners met een medische beroep. Daarnaast zijn er ook
een aanzienlijk aantal boeren woonachtig in Noordlaren.
Het dorpshuis speelt een essentiële rol in het versterken
van de leefbaarheid en sociale basis in het dorp. Er heeft
een toets plaatsgevonden, er is al nagedacht de toekomst
van het dorpshuis. Voor nu is het aanbod gericht op oude-
ren georganiseerd en verder uit te bouwen, maar wat over
10 jaar? Het zou behulpzaam zijn om uit de gesprekken
een soort prioriteiten of acties te kunnen definiëren, wat is
belangrijk voor het dorp, waar ligt de urgentie en wie gaat
wat doen?'
 
'Hoe kan de gemeente Groningen hierbij faciliteren en wat
moet het dorp zelf doen. Eigenaarschap benoemen.
Langzaamaan komen de activiteiten weer op gang na de
sluiting vanwege de coronamaatregelen; de kaartclub,
yoga, smaakmakers, koffie op vrijdag etc. Het idee is ge-
opperd dat ouderen mee kunnen eten, zodat er verbinding
ontstaat tussen kinderen en ouders. Er wordt gerefereerd

aan het bezoek van wethouder Broeksma van afgelopen
zondag, die ook een hapje heeft meegegeten. Een thema
in het dorp is het aantal beginnend dementerende ouderen.
Ondersteuning bij belastingaangifte, bij verkiezingen,
kenniscollege/buurtcolleges zijn gewenste activiteiten die
in De Hoeksteen georganiseerd zouden kunnen worden.
De reeds aanwezige sociale cohesie is sterk. Een construc-
tie waarbij studenten ingezet kunnen worden zoals in
Groningen bij WIJS zou een optie zijn om te verkennen. Het
DOP gebruiken als model (zoals geopperd in de notitie) ligt
niet voor de hand. Er zijn al veel zaken gerealiseerd uit het
plan.'
 
'Wel is het interessant om te kijken wat voor soort dorpshuis
er nu is als nulpunt om vervolgens een vergezicht te krijgen
naar het dorphuis van de toekomst. Begin 2020 is er een
dorpsbijeenkomst geweest om ideeën voor het dorpshuis
te inventariseren Daarbij zijn per idee ook eigenaars aan-
gewezen; een schilderclub, gezamenlijk eten (al dan niet
verzorgd door een cateraar). In Noordlaren bestaan veel
clubjes en verenigingen, ook vaak met dezelfde mensen.
De belasting van vrijwilligers wordt veel. Opnieuw wordt de
inzet van studenten benoemd. Zeker inzetten, maar ook
onder supervisie.'
 
'Binnen het thema zorg en welzijn wordt een (kinder)reani-
matiecursus genoemd. Er zijn 2 AED’s in het dorp. Ook
kennisbijeenkomsten over hoe eenzaamheid te signaleren
als ook dementie bij dorpsbewoners. Ook om het bespreek-
baar te maken. Je ziet veel van elkaar, maar wil elkaar ook
de vrijheid gunnen. Er spelen in Noordlaren andere vraag-
stukken dan in de stad. Voor het Gebiedsteam is het be-
langrijk te laten zien wat we hier horen. Wat wil je vasthou-
den, welke prioriteiten. Ook plattelands vraagstukken. De
zorg is dat het dorp gezien blijft worden als het dorp. De
bereikbaarheid is een hele andere dan in de stad en vraagt
dus ook om andere voorzieningen en meer zelfredzaam-
heid van de inwoners. Bij Noordlaren houdt veel op: bezorg-
diensten maaltijden, boodschappen bezorging, geen Ge-
zinsbode aan huis.'
 
'Er is sprake van een sterke ontwikkeling naar verjonging
en vergrijzing. Het Dorpshuis is zich hiervan bewust. Ook
het bestuur vergrijst; wil het voor de toekomst blijven dan
is ook verjonging nodig in het bestuur. Naast een jong- oud
verdeling bestaat er ook een segregatie oud inwoners en
forensen. Het dorpshuis wil de ontmoetingsplek blijven en
met elkaar zelfredzaam zijn. Goed om eerst eens structuur
te krijgen, waar wil je naartoe? Er zijn met een relatief
kleine populatie veel ideeën, maar komt er misschien
weinig van terecht. Zicht over 10 jaar is wel ver. In dat licht
komt de kerk als eigenaar van het pand in beeld omdat de
kerk het verpacht tot 2029. Wel een wezenlijke achtergrond
en daarom juist een goede periode om naar de toekomst
te kijken. Krachten bundelen en organisatorisch meer
samen werken. Dorpsbelangen en dorpshuis nemen

OPROEP: 12 oktober 
Verenigingenavond: toekomst van het dorp 
 
19:00 uur in de Hoeksteen, tot uiterlijk 20:30 uur
  
Op 12 oktober organiseert Dorpsbelangen de jaar-
lijkse verenigingenavond. Bestuursleden van alle
verenigingen gaan dan met elkaar in overleg, onder
meer over waar men tegenaan loopt, het opstellen
van een gedeelde jaaragenda en dergelijke. Deze
keer staat de avond vooral in het teken van het thema
Leefbaarheid in Noordlaren. Uitgenodigd zijn be-
stuursleden van alle dorpsverenigingen en Marian
Boelema, Ellen van der Hoek, Astrid Hendriks, de
vertegenwoordigers van het Gebiedsteam Haren. We
hopen dat elke vereniging op vertegenwoordigd is.
Het gaat ten slotte om onze eigen (dorps)toekomst.
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Ga zorgvuldig met elkaar om!
door Eline Nijhof en Sander Nijhof
 
Rectificatie en oproep
door familie Nijhof op het bericht van Peter Prak ‘In Memo-
riam Bas Nijhoff’ mei 2021

Bas Nijhof: beschermer der gewassen, biologisch be-
strijder der plagen
 
Met boosheid maar vooral onderliggende pijn lazen wij het
stuk van Peter Prak over onze vader Bas Nijhof met privé
en besloten dienst informatie, welke buiten ons weten om
was geplaatst. Veel hebben wij getwijfeld of wij een reactie
zouden plaatsen.
De gedeelde privé informatie is niet meer terug te draaien,

maar mogelijk de foutieve wel. Anderzijds maken mensen
toch zelf er wel van wat ze willen.
Wij kunnen bijvoorbeeld wel zeggen dat het niet ‘de dochter
van’ was waarmee hij in Costa Rica was, maar wat schieten
we er mee op? Dan wordt het verhaal - ook al foutief -
wellicht de veel te jonge en geheime liefde...
Wij kunnen wel zeggen dat hij niet alleen is gaan zwemmen
‘s avonds, maar dan wordt het verhaal wellicht dat hij door
een poema is gepakt...
 
Alsjeblieft...
Met welk verhaal dan ook, Bas krijgen we er niet mee terug.
Maar alsjeblieft, ga voorzichtig met elkander en informatie
om. Wat wij er wel over kunnen zeggen is dat we als fami-
lie nog een prachtig laatste eerbetoon hebben kunnen
creëren voor onze allerliefste eigenzinnige vader, vriend en
familielid.

NOORDLAREN MUZIEK - Nieuwe
ronde, nieuwe kansen!
 
Het coronavirus heeft ons muziekprogramma van het afge-
lopen seizoen ernstig geïnfecteerd, maar nu gaan we on-
verschrokken starten met een nieuwe serie optredens in de
dorpskerk, gevolgd door een aflevering van het huiskamer-
festival Achter de veurdeur! Ons jaarprogramma ziet er als
volgt uit:
 
 
Dorpskerkconcerten (zondagochtenden om 10.30 uur):
 
19 september 2021
Openingsconcert: Linde Nijland en Bert Ridderbos
 
24 oktober 2021
Britta Maria en Maurits Fondse
 
19 december 2021
Kerstconcert: koor Kleinoot olv Judith Lange (zondagmiddag)

 
30 januari 2022 
Joia Rath, performer/singer/songwriter
 
27 februari 2022
Hanneke Rouw en Anton Spronk: 4 cellosuites van Bach
 
27 maart 2022
Passieconcert: ensemble Consequens olv Han Warmelink
 
En dan op  22 mei 2022                
Huiskamerfestival Achter de veurdeur
 
Natuurlijk blijven er corona-onzekerheden met mogelijke
obstakels. Dit geldt meteen al voor ons openingsconcert.
In de nu – nog t/m 19 september, de datum van het con-
cert! – geldende overheidsinstructies blijft de anderhalve-
metermaatregel overeind (tenzij met digitale coronatestbe-
wijzen en -controles wordt gewerkt, wat wij niet gaan doen).
Dat noodzaakt ons om nog een keer de formule van twee
optredens achter elkaar (10.30 en 13.00 uur) te hanteren,
van telkens 1 uur zonder pauzevoor maximaal 30 mensen.
 
We hopen van harte dat de daarna volgende concerten
weer op de oude voet kunnen plaatsvinden. Actuele infor-
matie over hoe het verder zal gaan kunt u vinden op onze
website: www.noordlarenmuziek.nl en in onze rondzend-
mails voorafgaand aan elk optreden. Voor het ontvangen
van deze rondzendmails kunt u zich aanmelden op in-
fo@noordlarenmuziek.nl of dirkherman@gmail.com. Ook
zal die informatie staan op de flyers die we in het gebied
Noordlaren huis aan huis bezorgen; lees die dus ook goed
op het punt van nieuwe ontwikkelingen.
 
Én u kunt zich opgeven voor het openingsconcert op 
info@noordlarenmuziek.nl of dirkherman@gmail.com
 
Noordlaren Muziek: Jan Luis, Carolien Overweg, Elsa
Veldman, Dirk Herman de Jong Linde Nijland en Bert Ridderbos
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Snelheidsremmende maatregelen
door Vera Heijne, verkeerswerkgroep Noordlaren en alge-
meen bestuurslid Dorpsbelangen Noordlaren
 
Zoals in de vorige Dorpskrant (mei 2021) aangegeven, is
er een tijdelijke verkeerswerkgroep opgericht, onder ver-
antwoordelijkheid van Dorpsbelangen, die zich de komen-
de tijd verder zal buigen over de snelheidsremmende
maatregelen in het dorp. De verkeerswerkgroep bestaat op
dit moment uit: Vera Heijne en Luuk Hoenderken, die
vanuit Dorpsbelangen hierin een rol pakken, Ditmar
Toxopeus en Marleen Speelman die de bewonersgroep
Verkeersveilig Noordlaren vertegenwoordigen en Jan
Geert Veldman en Ronald Schoonbeeg, die als onafhan-
kelijke partij hierin mee kunnen en willen denken.
 
Randvoorwaarden
Er zijn vanuit het  bestuur van Dorpsbelangen een aantal
randvoorwaarden opgesteld waar de verkeerswerkgroep
zich aan dient te houden bij het vormgeven van het vervolg-
traject:
Dorpsbelangen is een vereniging. Van begin af aan heeft
het bestuur aangegeven dat Dorpsbelangen een ledenver-
gadering organiseert voor het gehele dorp over het ver-
keersonderwerp zodra dat kan (corona) en zodra dat zinvol
is en dat zij daarbij onder andere de verkeerskundige en de
gebiedsbeheerder van de gemeente uitnodigt. Het bestuur
bepaalt in overleg met de werkgroep wanneer deze leden-
vergadering plaatsvindt.
De gemeente heeft voorlopig geen plannen voor meer
structurele veranderingen in de verkeerssituatie in Noord-
laren. Op korte termijn zijn maatregelen ter verbetering van
de verkeersveiligheid alleen te realiseren met behulp van
bloembakken. De gemeente is bereid ons daarin te onder-
steunen.
De overzichtstekening geeft aan op welke plaatsen even-
tueel bloembakken zijn te realiseren.
 
Verkeerswerkgroep: Wat is er gedaan tot nu toe?
Op 9 april heeft het ‘rondje dorp’ plaats gevonden. Op basis
daarvan heeft de verkeerskundige van de gemeente het
bestuur van Dorpsbelangen Noordlaren een overzichtste-
kening locaties bloembakken gestuurd. Op basis van deze
overzichtstekening heeft Vereniging Dorpsbelangen de
werkgroep de volgende taken gegeven:
► Maak een optimale configuratie van de plaatsing van
bloembakken, rekening houdend met de verkeersveiligheid
van voetgangers, fietsers en automobilisten. Indien nodig
kan de werkgroep daarbij opnieuw een beroep doen op de
verkeersdeskundige van de gemeente.
► Creëer draagvlak voor de plannen bij de inwoners
van Noordlaren en in het bijzonder bij de bewoners van de
Lageweg en de Zuidlaarderweg.
► Zorg voor voldoende ondersteuning bij de technische
realisatie van de plannen.

► Zorg voor een onderhoudsplan voor de gerealiseerde
bloembakken.
 
Tijdens een eerste, verkennend overleg van de verkeers-
werkgroep eind juni, op dat moment nog zonder de aanvul-
lende leden Jan Geert Veldman en Ronald Schoonbeeg, is
een inventarisatie gemaakt van het plan van de gemeente.
Uit dit overleg werd duidelijk dat de leden van de verkeers-
werkgroep behoefte hadden aan een aanvulling/verduide-
lijking van de verkeerskundige. Het plan komt overeen met
het plan zoals besproken tijdens het rondje dorp op 9 april,
het is echter wel de vraag of deze bakken daadwerkelijk
geplaatst kunnen worden in verband met veiligheid en
haalbaarheid.
 
Online overleg
Op basis van een aantal vragen die de werkgroep aan de
gemeente heeft gesteld, heeft in juli een online overleg
plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente,
Gerrit Dorgelo, de gebiedsbeheerder van de gemeente,
Sjoerd Wagenaar en Ditmar Toxopeus, Marleen Speelman,
Ronald Schoonbeeg en Vera Heijne namens de verkeers-
werkgroep. Onderwerpen die bij dit overleg centraal ston-
den, waren onder meer: hoeveelheid en haalbaarheid
bloembakken (denk hierbij ook aan budgettering en reali-
sering), verkeersremmende maatregelen versus veiligheid
& gevolgen voor weggebruik voor alle weggebruikers (au-
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tomobilisten, fietsers, wandelaars, bus en groot landbouw-
verkeer).
 
Vervolg
Op basis van de gesprekken tot nu toe is duidelijk dat het
ingetekende plan vanuit de gemeente ook het maximaal
haalbare plan is. Dit zijn de locaties waar bloembakken
mogen en kunnen staan, vanuit verkeerskundig perspec-
tief. De bakken kunnen nog wat worden verplaatst binnen
een bepaalde radius en altijd in overleg met de gemeente:
zij beheren de weg en zijn ook verantwoordelijk voor wat er
waar op de weg wordt geplaatst. Na de zomervakantie zal
de verkeerswerkgroep in zijn geheel bij elkaar komen om
samen nogmaals kritisch naar het plan te kijken. Daarbij
wordt ook de opdracht om draagvlak te creëren in het dorp
verder uitgewerkt.

Tijdens de eerste bestuursvergadering van Dorpsbelangen
(begin september) zal er een datum voor een ALV worden
gepland, waarbij de verkeersremmende maatregelen op de
agenda komen te staan. Deze ALV zal in september of
oktober worden georganiseerd. De gebiedsbeheerder en
de verkeersdeskundige van de gemeente Groningen zullen
hiervoor ook worden uitgenodigd. Het plan vanuit de
werkgroep zal dan worden gepresenteerd en ter beoorde-
ling worden voorgelegd aan het dorp.
 
Mocht je willen meehelpen bij het realiseren van de bakken,
dan kan je je opgeven via verenigingdorpsbelan-
gen@noordlaren.eu of rechtstreeks contact opnemen met
één van de werkgroepleden. Het plaatsen van de bakken
zal worden uitgevoerd samen met de gemeente. Zo kan
tijdens het plaatsen van de bakken nog worden gekeken of
dit verkeerskundig kan en veilig is, ook als bakken toch nog
wat moeten worden verplaatst tov de oorspronkelijke teke-
ning. Als de bakken eenmaal zijn geplaatst en het plan is
uitgevoerd, zal er wederom een evaluatie plaats vinden.

Herhalingscursus Reanimatie (BLS)
van  Stichting Hartveilig
door Bernard van de Beek en Bernard Ruding
 
Begin 2020 volgden 18 bewoners de basiscursus voor re-
animatie en gebruik van de AED. Zij zijn als burgerhulpver-
lener (BHV’er) geregistreerd en oproepbaar via 112 in geval
van een hartstilstand bij iemand in het dorp en de Vogel-
zangsteeg.

Om de kennis en de vaardigheden op peil te houden is een
herhalingscursus noodzakelijk. Door corona was er geen
mogelijkheid. Het lijkt erop dat het nu wel kan. In samen-
werking met de Stichting Groningen Hartveilig wordt voor
de deelnemers van de basiscursus in 2020 een herhalings-
cursus georganiseerd. Op vrijdagvond 1 oktober voor de
deelnemers uit het dorp en op zaterdagmorgen 9 oktober
voor de deelnemers uit de Vogelzangsteeg.
 
De cursus wordt coronaproef gegeven. De deelnemers
krijgen medio september een mail met meer informatie.

Tijd van komen
Moi stolde Özzen!
 
Na jaren zoeken op een kokende huizenmarkt hebben wij
eindelijk aan de Boenderstraat 4 in Noordlaren een gewel-
dig mooi plekje gevonden om samen te leven. Mathilde
werkt met harten in het Martini Ziekenhuis, Wouter doet
juridische dingen voor de provincie Groningen en Nikky doet
haar best op het Harens Lyceum. Samen zorgen wij voor
twee katten: Floki de grote grijze en Bengel de Bengaal, en
sinds kort voor onze pup Jin, de kiezelbijter.
Al vanaf maart zijn wij bezig om het huis bewoonbaar te
maken en in onze nieuwe tuin te verdwalen. Ingeburgerd
zijn we nog niet. Wij hebben al wel een appelboom, zijn lid
van de Dorpsfeest-app en lezen dagelijks de uitgestrekte
Wikipediapagina van Noordlaren.
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Reuring rond de Rieshoek
 
Terwijl Nederland langzaam maar zeker weer opengaat,
zijn ook bij de Rieshoek in het weekend weer activitei-
ten van en voor Noordlaarders te bespeuren.
 
Op de klusdag van zaterdag 29 mei was het een drukte van
belang. Onder aansturing van huismeester Jeroen – die
van hot naar her vloog en daarom niet op beeld te vangen
was – is heel veel werk verzet.
Het plein is weer netjes en al het groen rondom de Rieshoek
is gemaaid, gesnoeid, geknipt of verschroeid. Met de
nieuwe hellingbaan bij de ingang is het gebouw nu beter
toegankelijk geworden. De zolder is flink opgeruimd en er
is binnen schoongemaakt. Ook het schuurtje is flink onder
handen genomen en van binnen en buiten weer netjes! De
Noordmannen maakten van de gelegenheid gebruik om de
Tuinzaal netjes te maken en ook in de moestuin werd druk
gewerkt.
Dankzij de werklust van de vroege vogels en de frisse
energie van mensen die wat later arriveerden is alles van
de kluslijst opgepakt en opgeknapt! Ook huurder Alista (van
Liefs van Roos) en haar man waren van de partij. Wat fijn
dat zij en zoveel Noordlaarders hun tijd, energie en handig-
heid voor de Rieshoek in willen zetten!
 
'Nee' verkocht...
Een week later – op 5 juni – was de drukte op het plein
vervangen door het lieflijke aanzicht van de ijscowagen van
IJsboerderij Onnerpolder. Ondanks dat de zon zich deze
zaterdag wat minder liet zien, vlogen de ijsjes als warme

broodjes over de toonbank. Dorpsgenoten van jong tot oud,
een passerend voetbalteam dat het leed van een verloren
wedstrijd probeerde te vergeten en andere passanten
smulden van de zoetigheid. De toeloop was zelfs zo groot
dat een aantal likkebaardende dorpsgenoten helaas eerder
dan verwacht 'nee' verkocht moest worden. Een goede
reden om de ijscowagen nog eens uit te nodigen!
We hopen dat deze activiteiten een voorbode zijn van meer
terugkerende activiteiten in en rond de Rieshoek en dat we
snel ook een barbecue of de dorpsborrels (weer) kunnen
organiseren!
 
Op de achterpagina van deze Dorpskrant
een beeldimpressie van de klusdag.
 

Projectkoor Sotto Voce
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben nog vrije plaatsen in ons project
Engelse koormuziek uit de Renaissance
onder leiding van dirigent Inge Roelands
op de woensdagmorgen 10.30 – 12.45 uur
 
Wanneer: 8 september 2021 tot half april 2022
Plaats: dorpshuis de Hoeksteen Noordlaren
 
Meer informatie en aanmelding: 
projectkoorsottovoce@gmail.com
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► Vind je het belangrijk dat Noordlaren een dorpshuis
heeft?
► Heb je hart voor het sociaal culturele (verenigings) leven
in Noordlaren?
► Lijkt het je leuk om de planning en organisatie van de
activiteiten in De Hoeksteen te regelen?
► Lijkt het je ook leuk om samen te werken met stichtings-
bestuur, vrijwilligers en dorpsbewoners?
► Ben je in het bezit van/of bereid om een Sociale Hygine-
en BHV-certificaat te behalen?
► Ben je op korte termijn beschikbaar en flexibel inzetbaar?
 
Als jij de stevige persoonlijkheid bent die wij zoeken, mail
ons dan op dorpshuis@noordlaren.eu.
Wil je meer info? Mail ook dan naar het bovenstaand
mailadres, of bel 0681 185605.

De Hoeksteen zoekt een beheerder
 
Dorpshuis De Hoeksteen is de openbare ontmoetingsplaats
voor dorpsbewoners van Noordlaren en heeft een sociaal
culturele functie. Het biedt onderdak aan onder andere het
verenigingsleven en draagt zo bij aan de  leefbaarheid in
het dorp.
 
Het Stichtingsbestuur van dorpshuis De Hoeksteen
is op zoek naar een BEHEERDER
 
Voor gemiddeld 10 uren per week. Dit ter ondersteuning
aan de sociaal culturele activiteiten in De Hoeksteen. In de
winter zullen er soms meer uren per week worden gevraagd,
in de zomer minder.

   Groot volleybaltoernooi Zaterdag 4 september   

en BBQ  
De wedstrijden beginnen om 15.00 en de dag wordt afgesloten met een BBQ om 18.00. 

Voor de BBQ kunnen jullie je opgeven via onderstaande lijst . 

(mocht het allemaal niet door kunnen gaan i.v.m. covid dan ontvang je een bericht) 

Komt allen, aanmoedigen, toejuichen, support je team!!! 

Welke straat gaat er met de eeuwige roem strijken?? 

Welke straat gaat er met  de Noordlaarderbokaal vandoor? 

 

Aanmeldformulier BBQ 
Voor 23 augustus inleveren bij Davy van Steensel Noorderstraat 5 

of per  mail aan deefkevansteen@hotmail.com 
(U krijgt dan een bevestiging per mail, bij geen bevestiging is de lijst niet ontvangen)  

 

Voor eventuele vragen kan je ook mailen naar het bovengenoemde mailadres   

Naam: 

 

e-mail adres Telnr. BBQ 

Volwas-

senen 

€ ,- pp 

BBQ kind 

(Tot 12 

jaar) 

€ ,  pp 

BBQ 

vegetarisch  

€ ,- pp 

 

BBQ 

vegetarisch 

kind (Tot 

12 jaar) 

€ ,  pp 

       

       

       

       

(en zo sparen we ook weer verder voor het dorpsfestival!)
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Wat is er te doen in en rond De
Hoeksteen?
 
Het dorpshuis heeft een nieuw informatiebord gekregen –
voor buiten. Er is over nagedacht: Jack Wieland  heeft de
regenvaste plaat voorzien van een stevig toch sierlijk ge-
groefd hardhouten frame. Zowel voor- en achterkant van
het bord kun je gebruiken voor aankondigingen die te
maken hebben met de dorpse activiteiten in en rond het
dorp. Mail voor informatie naar dorpshuis@noordlaren.eu.
 
Jack, bedankt voor dit mooi staaltje timmerwerk,
we zijn er blij mee. Het dorpshuisbestuur.

Groene Parel - bezoek aan de Huiska-
mer van het Dorp
Wethouder Philip Broeksma in De Hoeksteen 
 
Op zondag 20 juni stapte Philip Broeksma, gebiedswethou-
der van het gebied Haren Groningen met stevige stappen
het zandpad op naar de ingang van het Dorpshuis in
Noordlaren. Daar werd hij welkom geheten door Johan Mak,
voorzitter van de Stichting Dorpshuis de Hoeksteen en
secretaris Ulrike Dauter.
Doel van het bezoek was (corona proof) kennismaken met
het dorpshuis en dan in het bijzonder met de GROENE
PAREL, “de Huiskamer van het dorp”. In coronatijd heeft
het dorpshuis een opknapbeurt ondergaan. De grote zaal
met het podium is niet alleen sfeervoller geworden maar de
TL lampen zijn vervangen door led verlichting. Het gebouw
is voorzien van een uitstekend WIFI netwerk waardoor
kortstondig individuele werkplekken kunnen worden ge-
creëerd. Naar behoefte kan dit zelfs op de zolder, de
groene parel.
Deze ruimte met veel daglicht is door creatieve vrijwilligers
uit het dorp omgetoverd tot een heerlijk ruimte met biljart
tafel, tafeltennis, bar, makkelijke stoelen en … een mobiel
fornuis. Klaar voor meer ontmoetingen na corona.

HEROPENING
dorpshuis de Hoeksteen
 
Dinsdag 12 oktober 2021
  
20.30 tot 22.30 uur
 
Nadere info verschijnt eind september o.a. op het aan-
kondigingsbord voor de Hoeksteen.
Het Bestuur
 

Bulletin

Augustus 2021 
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Klaverjasavonden in De Hoeksteen
door Martinus Tuik en Borgert Vrieling
 
Beste dorpsgenoten. We kunnen ons voorstellen dat jullie
er ook lang op hebben moeten wachten. Maarrrrr... met de
huidige coronaregels kunnen we (eindelijk!) weer beginnen
met de vrije klaverjasavond.
 
We spelen elke laatste vrijdag van de maand - met uitzon-
dering van december en januari - zolang de 'r' in de maand
is. Zoals gebruikelijk beginnen we om 20.00 uur in De
Hoeksteen. Er worden drie rondes gespeeld. De entree is
€ 6,- per persoon.
 
Noteer de volgende data van de vrije klaverjasavonden
alvast in je agenda: 24-09-21 / 29-10-21/ 26-11-21 / 
17-12-21 / 21-01-22 / 25-02-22 / 25-03-22. 

Wij hopen jullie op 24 september
weer te verwelkomen in De Hoek-
steen. Tot dan!

Bridge voor beginners
door Tiny Koning
 
Een enthousiast groepje mensen wil graag starten met een
cursus voor beginnende / aspirant-bridgers. Op dit moment
is er een achttal aanmeldingen. Wij kunnen hiermee starten,
maar het kan nog leuker worden met een paar meer
mensen.
Let wel: het is niet de bedoeling om 'met het mes op tafel'
te gaan spelen. Wij doen dit voor ons plezier.
 
Heb je belangstelling? Bel me dan even. Tiny Koning:
0629507313 

Philip Broeksma kon letterlijk de sfeer en de smaak proeven
in deze multifunctionele huiskamer. Hij werd uitgenodigd
plaats te nemen aan de als eetkamertafel gedekte biljartta-
fel en te proeven wat de kinderen in de maandelijkse
kookworkshop SMAAKMAKERS deze middag hadden
geleerd van hun begeleiders en dorpsgenoten Marijn en
Tessa.
Het was een gezellig geroezemoes onder de kinderen van
6 tot 10 jaar, en het werd geleidelijk stiller naarmate de
hamburgers op raakten en iedereen aan het mascarpone
toetje begon.
Hij toonde zich geïnteresseerd en verrast door het sponta-
ne ontvangst in Noordlaren en verzekerde graag weer op
bezoek te komen.

Zonnevelden rond Noordlaren?
Of: niet voor niets gaat de zon op
 
door Peter Prak
(investeert alleen in eigen zon of wind)
 
Uiteraard was er woede over zonneparken op de
Hondsrug. Het idee alleen al!
Maar sowieso is het altijd makkelijk om tegen verande-
ring te zijn en om alles bij het oude laten. Waarom moet
ook immers alles anders?  Verandering vinden wij
mensen maar lastig.
 
Niccolo Machiavelli schreef het al in 1513; ‘’Niemand is zo
deerniswekkend als hij die wil veranderen; het gewone volk
snapt het niet, en de mensen met de macht snappen het
wel, maar die baseren hun macht juist op de oude situatie
en zien de veranderaar als hun grootste vijand’’. Dat laatste
had hij goed gezien, de lokale machthebbers vonden het
maar helemaal niets wat ie nu allemaal op papier had gezet
en smeten hem voor jaren in de cel.
 
Maar terug naar de zonneparken en weerzin voor verande-
ring. Hebben we wel de luxe om tegen deze verandering te
kunnen zijn? De kranten en het journaal staan immers vol
met redenen voor meer duurzame energie; hittegolven,
zeespiegelstijging, bosbranden, droogvallende rivieren,
steeds meer zoute kwel, en plensbuien met overstromingen
in het zuiden en volle kelders in Noordlaren.
 
Nu zijn er mensen die duurzame energie onzin vinden, maar
als die dat nu nog steeds vinden dan valt daar helaas niet
mee te praten. Er waren en zijn ook mensen die denken
dat de aarde plat was, vrouwen er alleen zijn om hun man
te dienen en dat corona een complot is.
Maar als de meerderheid ziet dat duurzame energie moet,
maar volhoudt in het ‘niet hier’, dan gebeurt er nooit iets.
Want net zoals iedereen in Noordlaren op het mooiste
plekje van het dorp woont, zo is iedereen gehecht aan zijn
oude en vertrouwde omgeving. Not In My BackYard. Maar
als het niet hier is, waar dan wel?
 
Niet naar arme landen
De ontwikkelingslanden kijken voor duurzaamheid vooral
naar de rijke landen, immers die zijn rijk geworden door in
hun eigen land hun bossen te kappen en de natuur te laten
verdwijnen, zij hebben al 200 jaar industrie die de aarde
vervuilt. En dan mogen ontwikkelingslanden dat niet meer?
Daar leeft het sentiment dat het Rijke Westen de natuur in
de ontwikkelingslanden alleen maar willen beschermen
omdat ze niet ingehaald willen worden. Zelf hebben de rijke
landen immers toch ook bijna geen natuur meer?
 
Dus moeten we zelf het voorbeeld geven. Dankzij onze
organisatie met waterschappen en RijksWaterstaat kunnen
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wij de dijken wel blijven verhogen, of Kars Kroeze houdt
gewoon zijn duim in de dijk. Noordlaren zal echt nooit meer
eb en vloed in de Hunze/ het Zuidlaardermeer hebben zoals
het in de Middeleeuwen nog het geval was. Maar het water
kunnen we nog wel buiten ons land kunnen, maar honder-
den miljoenen klimaatvluchtelingen niet.
 
Dus stel nu dat het onontkoombaar is dat er duurzame
energie moet zijn, en stel nu dat elk land, elke stad en ook
elk dorp dat in haar eigen omgeving moet doen, waar mag
het dan wel, en waar mag het dan niet? Ik brand me hier
niet aan het noemen van plekken, maar heb wel wat ideeën.
 
Overlast minimaliseren
Het is buitengewoon weinig slim om zonneparken juist op
hogere of lagere delen te leggen, immers dan zijn ze altijd
van veraf te zien. En als er nu IETS is wat je niet wilt is het
blikkeren in het zonlicht. Maar kan dat niet anders? Stel nu
dat je aan ‘zonnevelden-exploitanten’ verplicht stelt om aan
de buitenzijde van de gaashekken ter bescherming van de
dure zonnepanelen groene hagen te planten die net zo hoog
zijn als het hek? Als die hagen niet hoger worden dan 3
meter dan ziet niemand de zonnepanelen net zoals bij
fruitboomgaarden het geval is. Dan zie je niets meer reflec-
teren, en er zijn weer nieuwe plekken voor vogelnesten,
insecten etc. En graaf op het veld onder de zonnepanelen
de vruchtbare toplaag af, dan groeit het ‘onkruid’ eronder
veel langzamer en komen er weer bloemrijke velden, wat
weer goed is voor de insectenstand. En als nu de ijzeren
hekken pas op 40cm hoog beginnen, dan kan klein wild hier
ook een plek vinden. Maar met visueel overlast wegnemen
alleen ben je er nog niet.
 
Lokaal profiteren
Het verhaal van IJburg Amsterdam maakte het pijnlijk
duidelijk. Linkse Amsterdammers wilden wel duurzame
energie, maar ze willen geen windmolens zien. Dat zou
elders maar moeten en dat slaat natuurlijk nergens op. Het
meest eerlijk is dat elke regio/stad/dorp zelf zijn eigen
duurzame energie moet opbrengen binnen de eigen grens.

Lastige dingen doe je immers wel voor jezelf, maar niet voor
een ander.
Ook binnen één gemeente of provincie kan het niet zomaar
‘bij de Ommelanden’ worden neergelegd. De eigen daken
kunnen veel meer opvangen dan ze nu doen. Nu is de
energiebehoefte in en rond de grote steden waarschijnlijk
te hoog om daar alles te kunnen produceren, maar als dat
elders moet (buiten de stad), dan moet de stad (bijv Gro-
ningen) daar ook extra voor betalen.
 
Geld per wiekslag
Deze manier van denken betekent dat als er grote zonne-
parken of windmolens zijn, dat het niet meer dan logisch is
dan dat zij die daar overlast van hebben daar ook van
profiteren. Je wil die dingen niet vlakbij huis hebben, maar
als elke wiekslag jouw energierekening omlaag brengt, is
het anders dan wanneer die stroom direct naar Google of
‘dai luu in stad’ gaat. In Denemarken is zo veel weerstand
verdwenen, want energiewinning nabij bracht flink geld op
voor de omwonenden. Hoe dichterbij, hoe meer geld per
wiekslag. Daar wordt het wel anders van. Zo zou het ook
met hoogspanningsleidingen en zonnevelden moeten zijn.
De omwonenden krijgen daarvoor elke maand geld of
korting op hun energierekening.
 
Het effect van windmolens moet echt niet onderschat
worden. Ik zat een paar uur onder de rook van Delfzijl, daar
zag ik niet alleen 108 windmolens (!) zo ver ik kon kijken,
maar bovenal hoor je ze. Een lage zoemtoom die er altijd
is en gaat irriteren. Tegenwoordig zien we vanaf Noordlaren
de lampjes boven de windmolens in Meeden, en vanaf
Delfzijl kan je de molens in Meeden ook zien. Nog hogere
molens moeten we toch niet willen op land? Dan maar
minder efficiënt, dan maar elektriciteit duurder, daar worden
mensen ook zuiniger van of ze nemen zelf meer zonnepa-
nelen. Ik rijd sinds kort 100% elektrisch die mijn eigen
zonnepanelen opbrengen. Niet iedereen kan de basisin-
vestering doen (tenzij het Rijk dat ook mogelijk maakt voor
niet-ondernemers), maar goedkoper rijden dan dit kan niet.
 
Duurzaam en goedkoper
Terug naar de zonnepanelen rond Noordlaren. Als er
mensen zijn met visuele of lawaai-overlast dan moeten die
partijen/ mensen/ steden /bedrijven die de energie kopen
of verkopen daar maar extra voor betalen om mensen die
er last van hebben te compenseren. Idealiter hoeven wij
alleen de Noordlaarder behoefte binnen een paar honderd
meter rondom ons dorp te realiseren, desnoods een grote
accu bij de molen? En idealiter krijg je zo dat dorpen of
steden die wel hun eigen energie produceren niet alleen
duurzamer, maar ook goedkoper uit zijn. Met Grunneger
Power is voor Noordlaren al een mooie aanzet gemaakt.
 
Tegen ‘Stad’ kunnen we dus zeggen, duurzame energie ja,
maar alleen als het goed ingebed is in het landschap en
met direct voordeel voor de omwonenden.
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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
Fredric Geijtenbeek  (voorzitter)
Anne Wempe (penningmeester)
Eduard Millenaar (secretaris)
rieshoek.noordlaren@gmail.com
 
Kidsclub Noordlaren
Inge Hordijk, Maartje Peters e.a.
kidsclubnoordlaren@gmail.com
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