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Beste lezer
Wederom een volle editie van de Dorpskrant. Dorpsbelan-
gen houdt zich overminderd bezig met de leefbaarheid in
ons dorp en wil samen met ons allen de thema's voor de
komende jaren bepalen. Daarnaast wordt onze mening
gevraagd over een voorzet voor een voorstel tot verkeers-
remmende maatregelen.
Uit de vele bijdragen van organisaties en verenigingen in
dit nummer mogen we opmaken dat er van alles gebeurt
en gaat gebeuren in het dorp - van kinderpret tot muziek
en dans voor iedereen. De Rieshoek vraagt onze hulp tij-
dens een volgende klusdag, de kerk herinnert u aan de
bladruimactie op de begraafplaats, traditioneel op de
tweede zaterdag in december.
 
Foutje...
In onze editie van augustus, ontbraken op pagina 17 de
laatste twee woorden van het artikel 'Leefbaarheid Noord-
laren'. De slotzin had moeten luiden: 'Dorpsbelangen en
dorpshuis nemen samen verantwoordelijkheid.' Met excuus
van de vormgever.
 
Volgende editie
De volgende editie verschijnt februari 2022. Kennisgevin-
gen, verslagen, uitnodigingen en inhoudelijke bijdragen
kunnen tot 7 februari 2022 gestuurd worden naar dorps-
krant@noordlaren.eu
 
De redactie
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Verenigingenavond 2021
 
 
Op dinsdag 12 oktober kwamen vertegenwoordigers
van 16 (!) actieve verenigingen uit Noordlaren bijeen in
de grote zaal van De Hoeksteen voor de jaarlijkse ver-
enigingenavond.
 
De aanwezige verenigingen waren: Vereniging Dorpsbe-
langen Noordlaren, De Hoeksteen, Vrouwen van Nu, IJs-
vereniging de Hondsrug, Stichting Festiviteiten Noordlaren
(SFN), de Boermarkte, SBS, Noordlaren Muziek, de Vrij-
dagavondkaartclub, het kerkhof, de Rieshoek, Kidsclub, De
Noordmannen, De Dorpscoöperatie, Stichting Landelijk
Gebied Haren en de Jeugdclub.
 
Na een jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie, was
het de hoogste tijd om kennis te maken, bij te praten en
elkaar te ontmoeten. Op de agenda stond een aantal the-
ma’s. Tijdens de vergadering is met name besproken wat
alle verenigingen doen, wat de succes- en knelfactoren zijn
en hoe we elkaar hierin kunnen vinden: waar liggen moge-
lijkheden tot samenwerking en wat is daarvoor nodig?
 
 
Successen
Wat uit de verslagen van de verschillende verenigingen
naar voren is gekomen, is trots. Trots op het feit dat ondanks
dat veel activiteiten door de Corona-maatregelen níet
konden doorgaan, de verenigingen er allemaal nog zijn en
staan en er zelfs een aantal nieuwe verenigingen (Noord-
mannen, Jeugdclub) zijn opgericht. Daarbij waren de acti-
viteiten die wél konden doorgaan een groot succes. Een
klein overzicht:
 

•   Kidsclub heeft een aantal activiteiten waaronder zei-
len, kampeerweekend, legomasters, pizza-avond én
een eigen Avond4Daagse kunnen organiseren voor
kinderen (4-12 jaar) uit Noordlaren.

•   De IJsvereniging heeft afgelopen winter tóch nog de
ijsbaan kunnen opengooien, ondanks dat ze hadden
gezegd dat ze dat niet zouden doen. Daarnaast waren
ze de enige ijsvereniging in provincie Groningen en
Drenthe die volgens de Coronaregels hebben ge-
werkt.

•   Vrouwen van Nu heeft, ondanks de gemiddeld hoge
leeftijd van haar leden (van de 29 leden zijn er 10
boven de 80 jaar, het jongste lid is 70), nog elke week
een goede opkomst. Alleen in geval van ziekte zijn
mensen afwezig.

•   De oliebollen en bloembollenacties van SFN konden
gelukkig ook gewoon doorgaan dit jaar, daarbij kon
deze zomer de dorps-BBQ worden georganiseerd.
Het komt goed met het dorpsfeest 2023!

•   De Hoeksteen heeft een fris, nieuw interieur gekre-
gen.

•   De Rieshoek is trots op een prachtig gebouw dat van
ons, van Noordlaren is. Trots dat er veel bedrijvigheid
is in de Rieshoek, breed aanbod van activiteiten, vaste
huurders, kinderopvang, Noordmannen, LEFF, kun-
stenaars, zakelijke en incidentele verhuur.

•   Stichting Landelijk gebied Haren, ontstaan na de fusie
van Groningen met Haren, heeft een sterke inbreng
gehad mbt groenkaart, omgevingsvisie, zonneparken
en de leidraad buitengebied Groningen. Fijn dat het
bestuur van dorpsbelangen Noordlaren hierbij steun
heeft gegeven.

 
 
Knelpunten
Tegelijkertijd lopen alle verenigingen tegen dezelfde knel-
punten aan: het is lastig om nieuwe bestuursleden te wer-
ven, de verenigingen werken allemaal op vrijwillige basis
en hebben ook allemaal vrijwilligers nodig.
 
Daarnaast is onderlinge afstemming belangrijk. We hebben
veel verenigingen die allemaal prachtige activiteiten orga-
niseren, het is belangrijk om daarbij elkaars agenda goed
in de gaten te houden, zodat we elkaar niet aftroeven. Een
gezamenlijke dorps/verenigingsagenda zou hier een bijdra-
ge aan kunnen leveren, een goede ICT’er is hierbij door
meerdere verenigingen genoemd als zeer welkome kracht.
De stijgende energieprijzen en bekostiging van verschillen-
de activiteiten/ aanpassingen zijn daarnaast genoemd als
aandachtspunten.
 
 
Afronding
In verband met de feestelijke (her)opening van de Hoek-
steen is de vergadering om 20.30 uur gesloten. Het was
goed om van alle verenigingen te horen wat er speelt en
waar de focus ligt.
 
De Verenigingenavond 2021 krijgt een soort vervolg op 27
januari 2022. Dan is er een avond voor alle inwoners over
thema’s voor de dorpsagenda 2022-2023. Zie hierover
verderop in deze Dorpskrant.
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Noordlaren Muziek Nieuws
door Elsa Veldman
 
Nog maar nauwelijks bekomen van het práchtige en
ontroerende concert door Britta Maria op 24 oktober,
mét daarbij de traditionele taartenproeverij, of de leden
van de commissie Noordlaren Muziek buigen zich al-
weer over het volgende programma-onderdeel.
 
Op zondag 19 december zal het A capella koor Kleinoot
een sfeervol concert geven met vele bekende kerstliederen.
Het is niet de eerste keer dat de zangers en zangeressen
van dit gezelschap Noordlaren aandoen, en dat is omdat
hun bezoekers altijd weer geraakt worden door hun spran-
kelende optreden. Niet te missen dus, dit middagconcert in
aanloop nar de Kerst!
In het nieuwe jaar zal op 30 januari zangeres Joia Rath het
spits afbijten. Het muziektheaterprogramma met de titel
'Zacht’ is een collage van muziek, poëzie en filosofie. Deze
singer-songwriter staat garant voor een indrukwekkend
concert, waarbij ze in haar muziek een stevige popbeat
moeiteloos combineert met een zacht thema. Dat moet je
maar durven….
 
Achter de Veurdeur
En dan mogen we u alvast wijzen op ons Huiskamerfestival
‘Achter de Veurdeur’. De viere editie van dit succesvolle
concept zal plaatsvinden op zondag 22 mei 2022!
 
Op ZATERDAG 5 MAART vindt de voorverkoop van de
kaarten plaats in De Hoeksteen. Nadere info volgt, maar
noteer alvast deze belangrijke datum, zodat u er zeker van
bent dat u in bezit komt van kaarten voor de door u gese-
lecteerde huiskamerconcerten/-optredens!!
 
In verband met de onzekere situatie door corona verwijzen
wij u voor de meest actuele informatie naar de website
noordlarenmuziek.nl en flyers.

Vier dansavonden in Noordlaren
door Gemma Jissink en Vera Heijne
 
Het mooiste plekje in Noordlaren mag dan ieders ach-
tertuin zijn, de mooiste dansvloer van het dorp ligt in
De Hoeksteen. En daarom presenteren wij graag:
dansen in Noordlaren!
 
Van je boogiewoogie chachacha: tijd om de heupen uit het
vet te halen en ze weer eens goed te laten wiegen! In 2022
organiseren wij een viertal dansavonden in De Hoeksteen.
 
Opzet
We starten de avond met een gastles van een dansdocent.
Het soort dans wisselt per keer en is steeds een verrassing:
salsa, linedance, disco, paso doble, riverdance, foxtrot
charlie charlie tango, van alles kan langskomen. Na deze
opwarmer - en een bijpassend themadrankje - kunnen
vervolgens alle remmen los en swingen we met DJ Nanz
verder de avond door.
 
Voor wie
Voor iedereen vanaf 18 jaar die graag eens met de voetjes
van de vloer gaat: jong, oud, midlife, vrouw, man, met of
zonder partner en alles er tussenin. Ervaring is beslist niet
vereist. Komt dus allen!
 
Kosten
10 euro voor één dansavond of 30 euro voor vier avonden.
Om de avonden te kunnen organiseren, hebben wij een
minimum aantal aanmeldingen nodig. Meedoen? Stuur dan
voor 31 december a.s. een berichtje aan Vera Heijne
(06-13337961) of Gemma Jissink (06-30618214). Ook voor
eventuele vragen kun je contact met ons opnemen.
 
Agenda
Eerste dansavond: vrijdag 11 februari, 20:00 uur,
in De Hoeksteen.

Reactie van een lezer
door Jouke de Jong
 
De reden dat ik dit schrijf, is de foto van Gert Vrieling in zijn
ijzeren bootje - met de boom in de hand, turend langs de
rietzoom over het meer (Dorpskrant augustus -red.). Die
mag nogmaals worden afgedrukt.
Het is voor Noordlaren zoveel meer dan alleen de beoor-
deling van de fotojury. Het is een foto waarin plaats en tijd,
mens en natuur worden samengebald: meer dan zestig jaar
betrokkenheid en ervaring met het water en de polder en
alles wat daar leeft. De voortdurende veranderingen, de
seizoenen, het moment, de eeuwigheid, de vergankelijk-
heid, zijn verstild in deze foto. Bij mij hangt ie aan de wand. 
Dank fotograaf, dank jury, dank Dorpskrant. 
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Smikkelen, smullen en bijkletsen….
een bijdrage van Stichting Festiviteiten Noordlaren (SFN)
 
Op 4 september konden we na een lange tijd weer een
BBQ organiseren. Zelfs het weer zat ons mee want er
stond een heerlijke september zon. En hoewel we niet
de volleybalskills konden uitproberen, zagen we dat
onze conditie op het vlak van bierheffen en wijntje
nippen niets had ingeleverd.
 
Als vanouds waren daar ook weer onze helpende handjes,
die meehielpen met tentopzetten, klaarzetten van de
stoelen, versieren en zelfs bloemschikken. De superkoks
achter de BBQ hadden voor iedereen wat wils, van heerlij-
ke vega tot het smakelijke vlees van onze vertrouwde sla-
ger  'de Buurderij'. De barvrouwen en mannen schonken er
lustig op los, waardoor we wat sneller dan verwacht door
onze wijnvoorraad heen waren... Ja, ook wij moeten weer
even wennen. En we kregen nog goede tips voor de inkoop.
Al met al een gezellig sfeertje en als klap op de vuurpijl
meldden zich twee nieuwe bestuursleden aan.
 
Het was dus weer vanouds genieten!! Hopelijk belooft dit
alle goeds voor komend jaar….Bedankt allemaal, het was
weer top!
 

Dorpsbelangen heeft een logo
 
Op verzoek van het bestuur van de vereniging Dorps-
belangen Noordlaren heeft Alista Leemhuis, eigenaar
en vormgever van Liefs van Roos, een logo gemaakt.
Zij werkt deels in de Rieshoek.  
 
Over de vormgeving en symboliek van het logo zegt zij:
● Ik heb geprobeerd een duidelijk en herkenbaar logo neer
te zetten en alle aspecten die we hebben besproken mee
te nemen.
● Ik heb gekozen voor de kleuren blauw en groen. Jullie
gaven aan dat deze twee kleuren eigenlijk altijd gebruikt
worden als het om Noordlaren gaat en ik vind dat ook erg
passend. Vooral bij het thema natuur dat natuurlijk alles-
zeggend is voor dit mooie dorp. Bos, weilanden (groen) en
Zuidlaardermeer en lucht (blauw).
● Ik wilde het logo ook speciaal voor de herkenbaarheid
van Noordlaren. Dus heb ik de kerk, de molen en het hu-
nebed erin meegenomen en ook het Zuidlaardermeer door
te kiezen voor de blauwe kleur onderin het logo. Ik had
natuurlijk uit nog meer dingen kunnen kiezen, maar wilde
het wel overzichtelijk en herkenbaar houden. Vandaar dat
ik deze keuze heb gemaakt.
● Om iets van verbinding aan te tonen - de schakel gemeen-
te-dorp en verbinden naar dorp toe - heb ik een versie
gemaakt waarin ik de bomen, de kerk, de molen en het
hunebed in elkaar over laat lopen, ook de letters lopen iets
in elkaar over, waardoor dat idee van verbinding weer te-
rugkomt.
● Ik heb gekozen voor strakke en duidelijke lettertypes zodat
het direct goed leesbaar is en het duidelijk is waar het om
gaat.
 
Onze vereniging had nog geen eigen logo. Wij zijn erg blij
met dit mooie, toepasselijke logo. Ons bestuur gebruikt het
logo voortaan op al haar documenten en bijdragen. Verder
is het uiteraard zo dat het logo niet door individuele leden
gebruikt mag worden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestem-
ming is gegeven door het bestuur van de vereniging.
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Verkeer remmende maatregelen
door Dorpsbelangen in samenwerking met Verkeer werk-
groep Noordlaren 
 
Op verzoek van de bewoners en naar aanleiding van eerder
onderzoek (zie Dorpskrant no. 253, Januari 2021) heeft de
Vereniging Dorpsbelangen in samenwerking met de Ver-
keer werkgroep Noordlaren en de Gemeente Groningen de
gevaarlijkste verkeersituaties in kaart gebracht en een
conceptvoorstel tot zogeheten 'verkeer remmende maatre-
gelen' voorbereid. Dit voorstel leest u hieronder. Voor de
duidelijkheid zijn er voorbeeldfoto’s bijgevoegd van de
voorgestelde aanpassingen. In de tekst wordt verwezen
naar letters, deze kunt u op de kaart onderaan deze tekst
terugvinden.
 
Dorpsentrees
De dorpsingang willen we aanpakken en omvormen tot een
echte dorpsingang. Deze moet er bij alle vier de ingangen
van het dorp hetzelfde uit gaan zien (omcirkeld op de kaart);
zie foto 1, voorbeeld Engelbert.
 
Lageweg (Noord - H)
De weg is niet ingericht voor 30 km en de scheiding fietspad
met de weg is onduidelijk. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke
situaties ter hoogte van de haven.

Foto 1) Dorpsentree passend bij Noordlaren: versmalt de
rijbaan optisch en remt de snelheid.

Graag uw reactie!
 

 
U kunt reageren op dit voorstel binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze Dorpskrant. Dit mede in verband
met het aanvragen van subsidie. 
 
Reacties, die meegenomen worden in het overleg met
de Gemeente, kunnen gestuurd naar:
verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu
 
 
 

De oplossing is:
•   Fietspad eerder beginnen (ter hoogte van de Steeg)
•   Rode asfaltstroken op rijbaan tussen fietspad (zie foto

2)
•   Plaatsen van een  “straatjuweel” tussen de haven en

de steeg (F en foto 3)
 
Lagewege (richting Midlaren - I)
De gereden snelheden zijn hier hoog maar er is feitelijk
geen ruimte op dit wegvak om dit af te remmen. Het voorstel
is:

•   Ter hoogte van de Zuinigstraat 1 straatjuweel te
plaatsen om de snelheid richting Midlaren te verlagen
(G).

•   De middenstreepbelijning dient verwijderd, dit past
niet in een 30 km-zone.

•   Rode asfaltstroken op rijbaan om fietspaden duidelijk
aan te geven. Optisch geeft dit een veiliger gevoel.

•   Mogelijk kunnen de kruispunten Boenderstraat, Lage-
weg en Zuiderstraat voorzien worden van een duide-
lijkere kleurstelling of een verhoging in het midden.

Foto 2) Het gebruik van twee kleuren asfalt versmalt de
rijbaan optisch en remt de snelheid.
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Zuidlaarderweg
De gereden snelheden zijn te hoog, met name direct na de
dorpsentrees aan beide zijden. De weg heeft een ontslui-
tende functie met veel doorgaand verkeer. Het voorstel is:

•   Ter hoogte van de Rieshoek (Noordzijde) wordt een
straatjuweel geplaatst. (A)

•   Halverwege Steegakkers en Noorderstraat wordt een
straatjuweel geplaatst. (B)

•   De bloembak nabij de bushalte wordt ook vervangen
door een straatjuweel zodat fietsers hier aan de
rechterkant voorbij kunnen. (C)

•   Een straatjuweel te plaatsen ter hoogte van huisnum-
mers 64 en 62 (D)

•   Een straatjuweel te plaatsen halverwege de dorpsen-
tree (Zuidzijde) en de Zuiderstraat (E); dit vertraagt
het inkomende verkeer vanaf Midlaren.

Foto 3) Straatjuwelen worden geplaatst aan de rechterzijde
(rijrichting). Het voordeel boven een bloembak is dat er meer
ruimte is, waardoor de fietsers hier rechts voorbijrijden in
plaats van uitwijken naar het midden van de weg, terwijl het
de zichtbaarheid van de weggebruikers onderling verbetert.
Veiliger dus.
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150 jaar Begraafplaats herdacht
door Dick Vos
 
Een jubileum van een begraafplaats ‘vieren’, klinkt
misschien wat gek. Toch werd het evenement ter gele-
genheid van 150 jaar Nieuwe Begraafplaats Noordlaren
een feestelijk gebeuren. Interessante achtergronden
over de geschiedenis van kerk en dorp werden gedeeld
en het boek en de film over de begraafplaats werden
bestempeld als ‘cadeaus voor het dorp’.
 
De Bartholomeus is te klein voor de velen die zich aanmeld-
den voor het evenement ‘Onder de klokslag van Noordlaren’
op 11 september. De bijeenkomst wordt daarom gehouden
in De Hoeksteen. Hoofdspreker is dr. Kees van de Ploeg,
voormalig docent kunst- en architectuurgeschiedenis aan
onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, die ingaat op
de geschiedenis van de Bartholomeuskerk. Sinds de res-
tauratie van de kerk, midden jaren 70, is een aantal alge-
mene inzichten veranderd en dat heeft bijvoorbeeld gevol-
gen voor de datering van de bouwgeschiedenis van de kerk,
geeft hij aan. Eerder ging men ervan uit dat baksteen in
onze streken al aan het eind van de twaalfde eeuw in ge-
bruik kwam. Inmiddels – voortschrijdend inzicht in de we-
tenschap – is de gangbare opvatting dat dit pas na 1200
gebeurde. Dat betekent dat het koor, het oudste deel van
de kerk, iets later gebouwd moet zijn dan eerder gedacht:

zeker niet vóór het jaar 1200.
Het betekent ook dat de verschillende bouwperioden van
de kerk – eerst het koor, toen het onderste deel van de toren
en daarna pas het schip – dichter na elkaar plaatsgevonden
moeten hebben dan eerder verondersteld. Van der Ploeg
vermoedt daarom dat de rijen veldkeien die bij de restau-
ratie ontdekt zijn onder het schip, die gewoonlijk gelegd
werden als fundamenten voor muren, nooit gebruikt zijn. In
de loop van de bouw zou men besloten hebben het schip
toch wat breder te maken dan in eerste instantie gepland.
Van andere plaatsen is bekend dat er tussen de periode
van houten kerken en bakstenen kerken soms tufstenen
kerken gestaan hebben, maar in Noordlaren zijn geen
resten van tufsteen gevonden. De houten kerk die in
Noordlaren gestaan moet hebben, resten van paalkuilen
onder de kerk wijzen daarop, zal direct opgevolgd zijn door
de huidige kerk van baksteen.
 
Het koor van de Bartholomeus zal niet
vóór 1200 gebouwd zijn
 
Rond het jaar 1300 is de rij apostelen geschilderd – de rij
leerlingen van Jezus – waarvan nog steeds een stukje te
zien is boven de doorgang naar het koor. Nu aangenomen
wordt dat de kerk net wat jonger is dan eerder verondersteld,
is dat een extra aanwijzing dat het plafond van het schip
nooit uit stenen gewelven heeft bestaan. Van der Ploeg

Friso Bavinck over zijn boek 'De 'nieuwe' begraafplaats, 1871-2021'

8 Dorpskrant Noordlaren



benadrukt de kunstzinnige kwaliteit van de oorspronkelijke
schildering en geeft aan dat dergelijke rijen her en der in
Europa te vinden zijn. Zelfs een klein dorp als Noordlaren
had dus volop deel aan de middeleeuwse cultuur, consta-
teert hij. Net als elders moet midden tussen de apostelen
een zegenende Christus gestaan hebben. Doordat in een
latere periode de doorgang naar het koor verhoogd is, zijn
van dit deel geen resten teruggevonden.
 
Begraafplaatsverhalen
Op het programma staat vioolspel van Caroline Barbende-
rerde. Door een ongelukje met haar hand is dat niet moge-
lijk. In plaats daarvan vertelt ze over wat muziek kan bete-
kenen en bewerkstelligen bij mensen. Het is een passie die
ze van haar vader Robert Barbendererde heeft. De man
van wie verteld wordt dat hij na de dood van zijn vrouw bijna
dagelijks naar de Noordlaarder begraafplaats ging en op
zijn viool speelde bij haar graf.
Het is een van de verhalen die ook opgenomen is in het
boek De ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021, het boek dat
tijdens de bijeenkomst gepresenteerd wordt. Friso Bavinck
schreef het en het is als deeltje opgenomen in de Harener
Historische Reeks. Het is niet zomaar een geschiedenis-
boek. Naast feiten en wetenswaardigheden over de be-
graafplaats, staan er veel verhalen in die Bavinck opteken-
de vanuit gesprekken met een aantal Noordlaarders. Het
resultaat is een boek met veel verschillende stukjes die ook
goed los van elkaar te lezen zijn. En er staan heel veel
foto’s in. Het is nog verkrijgbaar bij Boomker in Haren.
Het programma in De Hoeksteen vervolgt met het vertonen
van de film die de Protestantse Gemeente Noordlaren-
Glimmen liet maken ter gelegenheid van het jubileum. Een
cadeau voor het dorp, concluderen diverse aanwezigen.
Ton Lambeck sluit af met het lied ‘Stille Getuigen’ dat hij
schreef over de begraafplaats en dat hij live ten gehore
brengt.
De film en het lied zijn terug te zien en te horen via de
webpagina www.pkn-ng.nl/begraafplaats.
 
Opening strooiveld
Uiteraard moet ook de begraafplaats zelf bezocht worden
op een dag als deze. Na de bijeenkomst in De Hoeksteen
vertrekken de aanwezigen merendeels per paard en huifkar
naar de es. Uiteraard verzorgd door de familie Van Delden.
Tussen de bomen wijzen mensen elkaar op graven van
familieleden en andere bekenden. Herinneringen worden
opgehaald, verhalen doorverteld.
Langzaam beweegt de stoet zich vervolgens naar het
nieuwe ‘strooiveld’ dat dit voorjaar door Fred Hemmes in-
gericht is achter de begraafplaats. Op een veld dat inge-
zaaid is met een bloemenmengsel dat ook bijdraagt aan de
biodiversiteit in het dorp, kan daar sinds kort de as van
gecremeerde inwoners van de voormalige gemeente Haren
uitgestrooid worden. Het veld biedt daarmee net wat meer
mogelijkheden dan de begraafplaats, die alleen bestemd is
voor inwoners van Noordlaren en Glimmen.

Maar ja, hoe open je nu een strooiveld, vraagt Theo Sieling
zich af. Door te strooien, heeft hij bedacht. En met een paar
forse handen vogelzaad neemt hij het strooiveld officieel in
gebruik.
 
Geschiedenis op maagdelijke grond
‘Onder de klokslag van Noordlaren’ vindt plaats tijdens het
Open Monumentenweekend. In de Bartholomeuskerk is
daarom een kleine tentoonstelling ingericht. Het zilverwerk
van de kerkelijke gemeente staat uitgestald, met als topstuk
een avondmaalsbeker uit 1652 waarop geloof, hoop en
liefde verbeeld zijn door vrouwenfiguren. In een tafelvitrine
ligt een selectie bodemvondsten uit de directe omgeving
van de kerk. Onder meer ligt er een aantal kleine klompjes
brons, oftewel klokkenspijs. De vondst hiervan wijst erop
dat vlakbij de kerk een luidklok gegoten is.
Henny Groenendijk vertelt de bezoekers op gezette tijden
iets over de geschiedenis van het dorp en de kerk. Uit on-
derzoek is gebleken dat de kerk niet gebouwd is op voor-
malig bouwland, niet op een stuk erf dat een van de boeren
daarvoor ter beschikking gesteld had. De kerk staat op
heidegrond, een uitstulping van de Hondsrug en daarmee
een natuurlijke verhoging in het landschap. De plek van de
kerk, op ‘maagdelijke grond’, kon wel eens heel zorgvuldig
gekozen zijn.
En passant geeft de emeritus hoogleraar archeologie en
maatschappij een inkijkje in hoe wetenschap te werk gaat.
Toen bij de aanleg van het riool bleek dat er in het verleden
een gracht om het kerkhof gelegen moet hebben, merkte
een van de oudere bewoners van het dorp op dat ze altijd
‘achter de gracht’ zeiden, wanneer ze als kind bij de
Boenderstraat gingen spelen. Ook dit soort herinneringen
kunnen van belang zijn voor het ontwikkelen en ondersteu-
nen van theorieën over hoe de plaatselijke geschiedenis
zich ontwikkeld heeft.
 
De kandelaars van De Sitter
Wie veel weet van de geschiedenis van het kerkgebouw,
is Henk Luning. Wanneer deze aanwezig is, geeft Henny
Groenendijk hem dan ook graag het woord. Tussen het
tentoongestelde kerkzilver staan twee forse kandelaars en
Henk Luning vertelt hoe deze in bezit gekomen zijn van de
kerk. Eind vorige eeuw wilde George de Sitter tussen zijn
voorvaderen begraven worden op het kerkhof. Dat was
echter problematisch, want sinds de ingebruikname van de
nieuwe begraafplaats zou er op het kerkhof niet meer be-
graven mogen worden. Nader onderzoek leerde toen dat
het kerkhof officieel helemaal niet gesloten was, vanwege
de grafkelder van de familie Van Swinderen aan de andere
kant van het kerkhof. Er waren dus geen juridische belem-
meringen. Wellicht als cadeau vanwege deze ontdekking
zou De Sitter de kandelaren geschonken hebben. In 1991
werd hij begraven op het kerkhof.
 
Op de achterpagina van deze editie staat een fotocollage
van het evenement ‘Onder de klokslag van Noordlaren’
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Basisschool Buitenbasis Appelbergen
door Sofie van Buitenbasis

Wij zijn Buitenbasis Appelbergen! Een kleinschalige basis-
school, waar buiten de basis is. Een samengestelde groep
waarin ieder kind in een eigen tempo leert en zijn unieke
weg mag gaan. Buitenbasis is gehuisvest op het bosrijke
terrein van de coöperatie de Buitenschool. Naast onze
school wordt er op het terrein gewoond en gewerkt.  Begin
2022 start de coöperatie met de grote renovatie en verbouw
van het prachtige monumentale gebouw. In de toekomst
biedt de plek naast de school ook ruimte aan o.a. (kook)
workshops, een biologisch restaurant, ruimten voor trainin-
gen en bijeenkomsten en duurzame levensloopbestendige
woonruimten.

‘Het is net alsof we jarig zijn!’
 
Op vijftien oktober 2021 werd de vrijeschool in Appelbergen
officieel geopend. We zijn natuurlijk  blij dat de inspectie
Buitenbasis officieel heeft erkend als school, maar vooral
om de afgelopen twee maand die we met elkaar hebben
beleefd; stralende kinderen, het vele buitenzijn, een  be-
trokken oudergroep en de mooie samenwerkingen. Het is
prachtig om te zien hoe al deze unieke kinderen van ver-
schillende leeftijden samen zo’n mooie complementaire
groep vormen. 
Aansluitend op de opening was de herfstmarkt. Daarvoor
hebben we met de leerlingen, ouders en vrijwilligers laar-

zenstandaards, potloodhouders en armbandjes gemaakt.
Er is fanatiek gevilt, genaaid, er zijn ansichtkaarten gedrukt
en papier geschept, slingers gemaakt en Chai pakketten
samen gesteld. De kraampjes werden gevuld en versierd.
Het rook naar heerlijke verse taarten, koeken, soepen,
popcorn en verse broden van Bakkerij Stoet. De kinderen
grabbelenden in de rok van de herfstfee, konden het haar
laten invlechten of in de kraampjes helpen met de verkoop.
De violist en pianist maakten de herfstmarkt compleet. Dit
gaan we vaker doen! 
 
Meer informatie over Buitenbasis?
Kijk op www.buitenbasis.nl
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'Actieve Dorpen Aanpak' Groninger
Dorpen
een bijdrage van Dorpsbelangen
 
De vereniging Dorpsbelangen Noordlaren heeft in het
recente verleden meermaals gebruik gemaakt van de
kennis en kunde van de vereniging Groninger Dorpen.
Dorpsbelangen Noordlaren is lid van deze vereniging,
net als vele andere dorpsbelangenverenigingen in de
provincie Groningen.
 
 
Dankzij een bijdrage van Democratie in Actie (een geza-
menlijk programma van VNG en BZK), aangevuld met een
bijdrage vanuit het VOG (Versterkingsoverleg Groningen),
werkt Groninger Dorpen doorlopend aan een handboek
over hoe je een goede samenwerking creëert tussen be-
woners, dorpsorganisaties en gemeenten. Een goede sa-
menwerking is van groot belang om zaken over en weer
voor elkaar te krijgen. Het handboek ADA – Actieve Dorpen
Aanpak - is als website uitgeven en gelanceerd op donder-
dag 28 oktober 2021, tijdens de Groninger Dorpendag
compact in Warffum.
Zie: https://groningerdorpen.nl/wat-is-ada/
 
Wie is ADA?
De Actieve Dorpen Aanpak (ADA) is ontwikkeld door Gro-
ninger Dorpen en gaat uit van de vraag wat dorpsbewoners
en hun verenigingen, gemeenten en instanties kunnen
leren van de vele dorpsprojecten die in het afgelopen de-
cennium zijn ontstaan in de provincie Groningen. Hoe
hebben de bewoners en hun verenigingen deze succesvol-
le projecten aangepakt? Hoe verliep de samenwerking met
verenigingen, instanties en gemeentes? Hoe vonden ze
ondersteuning? Hoe kun je projecten duurzaam en besten-
dig maken?
 
Met een team specialisten, onderzoekers en schrijvers in-
ventariseerden we vanaf 2019 de verschillende Groningse
dorpsprojecten, brachten de belangrijkste inzichten, tips en
technieken in beeld en bedachten een methode waarmee
nieuwe dorpsprojecten eenvoudig en effectief bedacht,
gepland en uitgewerkt kunnen worden: de Actieve Dorpen
Aanpak. Ondersteund door vele dorpsverhalen en gericht
op drie groepen: dorpsbewoners, dorpsverenigingen
(dorpsbelangen) en gemeenten/regionale provinciale in-
stanties. We kunnen allemaal van elkaar leren en we
moeten allemaal met elkaar samenwerken.
 
Wat wil ADA?
De Actieve Dorpen Aanpak (ADA) zou graag willen dat
dorpsbewoners, hun verenigingen en de overheden en
instanties daaromheen actief helpen om hun dorpen te
verbeteren, versterken en verfraaien. Dat doen ze al –
getuige de vele dorpsprojecten op deze site – maar niet

overal. En ook niet altijd overal even succesvol. Door naar
elkaar te kijken en van elkaar te leren verwijd je je blik en
verhoog je de effectiviteit van je dorpsprojecten. Belangrijk-
ste aspect daarvan is dat bewoners zich verantwoordelijk
voelen voor hun dorpen en de omliggende landschappen
en daar actief hun steentje aan willen bijdragen, voor zover
dat mogelijk is. Niet in hun eentje, maar in samenwerking
met andere bewoners, plaatselijke verenigingen, gemeen-
tes en regionale en provinciale instellingen.
 
Wat begint met meedenken en meehelpen kan zo uitgroei-
en tot participeren en ondernemen. Zelf doen – maar wel
met z’n allen. En vanuit de eigen toekomstwensen. Die
toekomstwensen zijn vaak gebundeld in gezamenlijke
dorps-, toekomst- en gebiedsplannen waar Groninger
Dorpen een actieve rol in speelt, bijvoorbeeld via de me-
thode Typisch Gronings. Wie de toekomst van zijn dorp
mede wil bepalen, zal vanuit de identiteit en geschiedenis
naar de toekomst moeten kijken. Je hebt een richtsnoer
nodig om te weten waar je met z’n allen naartoe gaat, je
moet weten wie daar allemaal bij betrokken zijn en wat de
mogelijkheden en de spelregels zijn.
 
Waarom werd ADA bedacht?
Niet alleen in Groningen, maar in heel Nederland zijn we
op zoek naar manieren om de doe-democratie vorm te
geven: een samenleving waarin iedereen die dat kan ver-
antwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en
omgeving en daar actief aan bijdraagt. Die participatiesa-
menleving kan volgens ons alleen gestalte krijgen als alle
partijen – van boven en van onderen – de gelegenheid
krijgen om hun ideeën over hun woonplaats en gemeen-
schap uit te werken en gestalte te geven. Ieder in zijn eigen
rol, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid, ieder in het
volle besef dat je altijd zult moeten samenwerken om iets
voor elkaar te krijgen. Vandaar dat we ook pleiten voor een
gelijkwaardige, verantwoordelijke samenwerking. Samen-
werking tussen bewoners, tussen bewoners en dorpsvere-
nigingen, tussen dorpen en gemeentes, tussen gemeentes
en regionale en provinciale instanties. Vandaar ook het
belang dat we in de ADA-methode hechten aan de vele
vormen en mogelijkheden van samenwerking.
 
Dat betekent dat je soms meedoet om de ideeën van an-
deren werkelijkheid te laten worden, en dat je soms zelf de
bedenker en voortrekker van zo’n project bent. En daarmee
de verantwoordelijkheid wilt en durft te nemen. Van een-
voudige dorpsprojecten tot complexe zorgcoöperaties:
Groningse burgers hebben in het afgelopen decennia laten
zien dat ze hun schouders onder projecten kunnen en
willen zetten. En dorpsbelangenverenigingen en gemeen-
tes hebben laten zien dat ze dit soort projecten willen en
kunnen ondersteunen. Andersom hebben deze gemeentes
en verenigingen ook de steun ondervonden van dorpsbe-
woners bij het realiseren van diverse projecten. Een open,
gelijkwaardige samenwerking is hierbij de sleutel.
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Energie besparen: hartverwarmende
tips voor de winter
 
door Jaap de Winter en Tinus Jeuring van Dorpscoöperatie
Noordlaren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noordlaren energieneutraal? Klimaatneutraal? Wat
betekent dit precies? Duurzaam Noordlaren? Dat gaat
over meer dan alleen energie. Los van deze woorden:
op het gebied van energiebesparing kunnen we nu al
veel doen.En veel dingen zijn zo gemakkelijk. Besparen
op gas en elektriciteit: naast klimaat- en milieuredenen
en redenen van comfort, is het vooral deze winter extra
interessant door de hoge gasprijs. 
 
De Dorpscoöperatie Noordlaren heeft samen met een flink
aantal dorpsgenoten het eerste omvangrijke energieproject
gerealiseerd: 180 zonnepanelen op de schuur bij de
boerderij van de familie Hoenderken. Ook De Rieshoek is
druk bezig met isolatiemaatregelen en vele individuele
bewoners treffen hun eigen maatregelen. Van energiebe-
sparing, nieuwe apparaten tot energieopwekking via zon-
nepanelen. Dorpsgenoten kunnen op dit gebied van elkaar
leren. Een volgende keer meer hierover.
 
Energiebesparing is altijd goed. Energie besparen is de
basis: het is de eerste stap voordat je andere maatregelen
treft zoals zonnepanelen of een warmtepomp aanschaffen.
En veel energiebesparingsmaatregelen zijn gemakkelijk én
goedkoop. Neem bijvoorbeeld het beter isoleren van je huis.

Tips energiebesparing
 

•   Zet de cv-ketel op 60 graden. Cv-ketels staan meest-
al op de fabrieksinstelling van 80 graden, maar werken
efficiënter op 60 graden. Dat scheelt gas en CO2. Het
instellen is minutenwerk. Zie de speciale website van
Urgenda:  www.zetmop60.nl of vraag de installateur.

•   De cv-thermostaat kan vaak een graadje lager.
•   Naden en kieren dicht. Het is zo gemakkelijk en het

levert veel op.
•   Knip en plak met radiatorfolie en plaats het achter de

radiatoren. 
•   Isoleren van leidingen.
•   Toepassen van LED lampen. 
•   Enkel of dubbelglas vervangen door HR++ of tripleg-

las.
•   Bij huizen ouder dan circa 30 jaar: opnieuw vullen van

de spouwmuur. 
•   Voorkom onnodig energiegebruik en energieverlies,

schakel apparaten bijv. op tijd uit. 
 
Ventilatie van de woning blijft natuurlijk belangrijk. Het beste
is dit enkele keren per dag te doen en dan vijf tot tien mi-
nuten. Op de website van energiebedrijf Energie VanOns
zijn meer tips te vinden. Energiebesparing bespaart energie
en energiekosten. Het werkt aanstekelijk, is niet moeilijk en
het is leuk om ermee bezig te zijn. Houd de warmte zo lang
mogelijk binnen!
Noordlaren heeft veel oudere huizen waar de nodige winst
valt te behalen. Een volgende keer gaan we andere ener-
giezaken aankaarten en kijken hoe we als dorp aan de gang
kunnen gaan. Inwoners kunnen van elkaar leren. Energie-
coaches kunnen vaak gratis worden ingeschakeld. En
meer.
 
 
Wie ideeën heeft of energie heeft om mee te doen: stuur
een berichtje naar jaap@otium21.nl (Jaap de Winter)
of svahan@hetnet.nl (Tinus Jeuring).

Johan en Tiny onthullen het informatiebord voor
De Hoeksteen

We hebben een plat-form....
Nu de de communicatie nog!  
 
 Zoek je bijvoorbeeld deelnemers voor
je activiteiten in en voor het dorp dan
kun je hier je folder laten plaatsen door
het communicatie comité van de Hoek-
steen.   
 
 
 
Contact: dorpshuis@noordlaren.eu
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Avondgebed in de Bartholomeus   
 
Voor ieder die behoefte heeft aan een moment van verstil-
ling en bezinning, wordt elke vierde donderdagavond van
de maand een Avondgebed gehouden in de Bartholomeus-
kerk. De eenvoudige dienst, gebaseerd op de kloosterlitur-
gie, bestaat uit een lezing, stilte, gebed en een enkel lied.
Verschillende liturgen leiden het avondgebed.
Voor wie dat wil, is er gelegenheid
een kaarsje te branden. Iedereen is
welkom: gelovig, niet-gelovig, 
belangstellend, nieuwsgierig... 
 
De komende maanden is 
er een Avondgebed op 
donderdag 16 (!) december,
donderdag 27 januari
en donderdag 24 februari.
Inloop in stilte vanaf
19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

Rond de kerk
door Corke van der Weijden en Dick Vos
 
Eind oktober zetten we de Bartholomeuskerk van binnen
en buiten in kaarslicht onder de titel ‘voor wie steek jij een
lichtje aan?’ Aansluitend bij Allerzielen, een oude kerkelijke
traditie, kon wie maar wilde een kaarsje aansteken in de
kerk ter herinnering aan overleden dierbaren. Velen
maakten  er dankbaar gebruik van – dorpelingen, maar ook
mensen die verder weg wonen. Kennelijk sluit een derge-
lijke mogelijkheid van herdenken, op plek waar al eeuwen-
lang stilgestaan wordt bij leven en dood, aan bij de behoef-
te van velen. We zullen dit in de toekomst zeker herhalen
rond 1 november.
 
Wat de toekomst brengen moge…
Op het moment waarop dit nummer van de Dorpskrant
voorbereid wordt, is het ineens lastig om al te veel op papier
te zetten over toekomstige activiteiten. Kan de traditionele
kerstnachtdienst in de Bartholomeus dit jaar wel doorgaan?
En hoe dan? Kunnen we tijdens de jaarwisseling weer
samenkomen rond de toren, beurtelings aan het klokken-
touw hangen en het glas heffen op wat komen gaat? Lastig
te voorspellen. Houd het publicatiebord en de website van
de kerk en www.noordlaren.eu daarvoor in de gaten.
Wat hoogstwaarschijnlijk wel doorgaat - en dat hangt samen
met de aard van de activiteit - is de Adventswandeling op
6 december. Het is een zogeheten Emmaüswandeling,
waarbij twee-aan-twee gelopen wordt. Mediterend over een
tekst of een gedicht wordt het eerste deel in stilte gelopen,
tijdens het tweede deel volgt uitwisseling en gesprek erover.
De wandeling, van hooguit een uur, start op 6 december
om 13.30 bij de Bartholomeuskerk en eindigt daar ook.
Aanmelding (vóór 3 november) bij Dick Vos: scriba@pkn-
ng.nl.
Wat vrijwel zeker ook doorgaat, zijn de Avondgebeden in
de Bartholomeus op de vierde donderdagavond van de
maand. In verband met de Kerst wordt het Avondgebed in
december op de derde donderdag gehouden.
 
Een nieuwe koster-beheerder!
Door ziekte en daarna het vertrek van Andrea Horneman
was er een tijd lang geen vaste koster-beheerder in
Noordlaren. Gelukkig waren Gezina Abbring en Tity en
Lucas Hamming bereid een groot deel van de werkzaam-
heden op zich te nemen.
Per 1 december hebben kerk en begraafplaats echter een
nieuwe koster-beheerder, en daar zijn we blij mee. Het is
Hanneke Ossenkoppele, woonachtig aan de Zuidlaarder-
weg. Haar bereikbaarheidsgegevens vindt u binnenkort op
de website van de kerk: www.pkn-ng.nl.
 
Begraven en cremeren
Al 150 jaar kunnen de inwoners van Noordlaren en Glimmen
begraven worden op de begraafplaats in Noordlaren, of ze
tot de kerk behoren of niet - de woonplaats is bepalend.

Sinds september 2021 biedt de Protestantse Gemeente,
eigenaar en beheerder van begraafplaats, er nu ook mo-
gelijkheden om as van overledenen uit te strooien. Fred
Hemmes heeft een prachtig strooiveld gecreëerd achter de
begraafplaats. Johanna Nijlunsing uit Glimmen ontwierp
een kunstwerk waarop gedachtenisplaatjes kunnen worden
bevestigd. 
In afwijking van de bepaling voor het begraven, kan op het
strooiveld de as van inwoners van de hele voormalige ge-
meente Haren uitgestrooid worden. Dus ook van mensen
uit Haren en Onnen.
Voor aanvragen voor begraven en uitstrooien kunt u terecht
op de website www.pkn-ng.nl/begraven en vanaf december
ook bij Hanneke Ossenkoppele.

Bladruimen op de begraafplaats

zaterdag 11 december
 
IJs en weder dienende wordt er op de tweede zaterdag
van december weer blad geruimd op de begraafplaats.
Wilt u meedoen? Neem een hark, bladblazer en/of
kruiwagen mee en u bent vanaf 9.00 uur van harte wel-
kom.
Wilt u koffie, thee, soep en/of een drankje ? Meld dan
tevoren aan dat u komt, dan houden we daar rekening
mee. Dit kan bij Corke van der Weijden, telefoon (0592)
580206 / 0614-257566, e-mail: cvk@pkn-ng.nl.
 
Mocht het weer slecht worden, dan wordt op de website
www.pkn-ng.nl aangegeven of het bladruimen doorgaat.
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Leefbaarheid Noordlaren: thema's
dorpsagenda 2022-2023
door Aldert Jan van Dijk van Dorpsbelangen
 

Uitnodiging 27 januari 2022
Leefbaarheid Noordlaren
20:00 uur in de Hoeksteen
 
Dorpsbelangen organiseert samen met het dorpshuis
De Hoeksteen een avond voor het bepalen van de
thema’s voor de dorpsagenda 2022-2023 en de wijze
van uitvoering hiervan. Uitgenodigd voor deze bijeen-
komst zijn de bestuursleden van de (dorps)verenigin-
gen en alle dorpsbewoners. 
(Bijeenkomst onder voorbehoud coronavoorschriften. Bij-
eenkomst wordt verschoven naar later moment indien
noodzakelijk.)
 
 
Aanleiding
Op 9 november hebben enkele leden van de besturen
Dorpsbelangen Noordlaren en het dorpshuis De Hoeksteen
voor de tweede keer overlegd met leden van het gebieds-
team Haren over het onderwerp ‘Behouden en verbeteren
van de leefbaarheid in Noordlaren’. De aanleiding voor de
gesprekken is de gebiedsopdracht aan het gebiedsteam
Haren van de gemeente:Het uitvoeren van het participa-
tieproject leefbare wijken en dorpen waarbij een onder-
steunende en faciliterende rol vervuld wordt in Noord-
laren aan het dorpshuis De Hoeksteen en de vereniging
Dorpsbelangen Noordlaren bij het tot stand komen van
een plan als het gaat om het accommodatiebeleid en
de sociale basis. De uitkomsten worden meegenomen in
de doorontwikkeling van de gebiedsagenda.
 
Het dorpshuis De Hoeksteen en de vereniging Dorpsbelan-
gen Noordlaren zijn binnen ons dorp voor de gemeente de
eerste aanspreekpunten over het onderwerp leefbaarheid,
omdat zij door de gemeente worden gesubsidieerd. In het
Beleidskader Sociaal culturele accommodaties geharmo-
niseerd (dd. 17 juni 2020) ziet de gemeente gesubsidieerde
dorpshuizen als een belangrijk middel om gemeentelijke
beleidsdoelen op het gebied van leefbaarheid, sociale co-
hesie en participatie vorm te geven. Dorpshuizen dragen
bij aan een sterke sociale basis van een wijk of dorp. Ten
grondslag aan het onderwerp leefbaarheid liggen verschei-
dene beleidsstukken, zoals de beleidsnota sociale basis en
het Gronings model voor democratie.
 
Doel
Op de site van de gemeente staat: “We werken vooral
samen met bewoners en organisaties in wijken en dorpen.
De gebiedsteams beoordelen de ideeën en initiatieven
vanuit de wijk. Wij gaan dan kijken of wij, of anderen in uw

buurt, u daarbij kunnen helpen.” Het gebiedsteam heeft een
gebiedsagenda waarin rekening gehouden wordt met het
karakter en de specifieke behoefte van het gebied. Ons
dorp maakt voor de zomer van 2022 een dorpsagenda
waarin een paar thema’s komen te staan voor de periode
2022-2023 die wij belangrijk vinden als het gaat om leef-
baarheid, sociale samenhang en participatie. Welke the-
ma’s, gekoppeld aan de gebiedsopdracht, brengt Noordla-
ren in 2022-2023 in? Dat is de vraag die het gebiedsteam
ons voorlegt.

In de open en prettige gesprekken met de gemeente heb-
ben enkele bestuursleden van De Hoeksteen en van
Dorpsbelangen aangegeven dat het onderwerp leefbaar-
heid vanuit het dorp, en het buitengebied van het dorp,
breder gezien kan worden. Denk bijvoorbeeld aan thema’s
als klimaatadaptatie, biodiversiteit en verkeer. Ook dat zijn
onderwerpen die met leefbaarheid te maken hebben. In het
dorp zijn ook niet door de gemeente gesubsidieerde vere-
nigingen en stichtingen die een belangrijke bijdrage leveren
aan de leefbaarheid van het dorp, zoals de Rieshoek,
Noordlaren Muziek en de ijsvereniging De Hondsrug. Mede
gezien het Gronings model voor democratie en de uitgangs-
punten van de Actieve-Dorpen-Aanpak ligt het voor de hand
dat we de volgende vraag aan het gehele dorp voorleggen:
welke thema’s komen in 2022-2023 op de dorpsagenda,
wie gaan met de thema’s aan de slag en hoe organiseren
we dat?
 
Dorpsagenda
Wat op de dorpsagenda komt, komt bij de gemeente op de
gebiedsagenda, en dat komt in het ideale geval vervolgens
op de agenda van de gemeente. Onze thema’s, gedragen
en aangedragen door het dorp, kunnen hopelijk vruchtbare
grond vinden bij de gemeente. Maar dat hoeft niet per de-
finitie het geval te zijn. Het hangt denk ik onder andere af
van het gekozen thema. Sluit het thema goed of slecht aan
bij het huidige beleid van de gemeente? Van groot belang
is ook of de gekozen thema’s aansluiten bij wat gezegd is
over de aanleiding van het onderwerp: het uitvoeren van
het participatieproject leefbare wijken en dorpen. Een an-
dere inspiratiebron kan de 'basismonitor Groningen' zijn.
Zie ook artikel 'Invoed uitoefenen op gemeentelijk beleid'
op pagina 23 van deze krant.
Strategie is van belang bij themakeuze. Het gebiedsteam
Haren van de gemeente heeft voor ons in elk geval een
ondersteunende rol en een welwillend oor en soms naar ik
hoop geld om concrete dingen te realiseren. Het gebieds-
team of de gemeente biedt echter niet op voorhand subsi-
die aan. Binnenkort komt er wel een bedrag vrij om de
speelplaats bij het Hovenpad te moderniseren, één van
onze voorstellen in het kader van de Groene Parel uit 2020:
“De enige speelplaats binnen het centrum van Noordlaren
is bij het Hovenpad. Dorpsbelangen zou graag zien dat deze
speelplaats gemoderniseerd en uitgebreid wordt met een
uitdagend waterspeeltoestel die gemaakt is van natuurlijke
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De Kidsclub op volle toeren
door Maartje van de Kidsclub
 
De Noordlaarder kinderen zijn weer los, en zo ook hun
ouders. We kwamen als Kidsclub-team in de loop van
het jaar lekker op stoom en organiseerden een aantal
onvergetelijke bijeenkomsten.
 
 
Zo was er de eerste - en waarschijnlijk enige - Noordlaarder
Avondvierdaagse, en kampeerden kinderen en ouders
samen bij de ijsbaan. De foto’s in deze dorpskrant geven
een indruk van alle gezelligheid. Ook voor de komende tijd
staat er weer veel op stapel, zoals te zien is in de Kidsclub
Agenda.
 
Nog meer leuk nieuws: de Kidsclub breidt uit! We gaan
activiteiten organiseren voor jongeren uit de eerste drie
klassen van het voortgezet onderwijs. De jeugd mag zelf
een goede naam verzinnen voor deze nieuwe club.
 
 
Meer weten?
Stuur dan een mailtje naar kidsclubnoordlaren@gmail.com
en volg Kidsclub Noordlaren op Facebook.

Playbackshow Noordlaren
 
Op zaterdag 29 januari, 19.00 uur 
in De Hoeksteen. Entree: € 2,50 
 
 
Meedoen: Iedereen in de basisschoolleeftijd mag mee-
doen. Samen of alleen, als je graag op de voorgrond staat
of liever achter de rug van iemand anders: voor iedereen
is er wel een plekje op het podium. Geef je op via kidsclub-
noordlaren@gmail.com onder vermelding van je naam, met
wie je eventueel wilt meedoen en het nummer van je act
(als je die al weet).
 
Generale: Op de dag van de playbackshow houden we ’s
middags een generale in De Hoeksteen. Er is grime aan-

KIDSCLUB AGENDA
 
Zaterdag 27 november:
- Feestelijk onthaal van Sinterklaas in het dorp.
 
Zondag 12 december:
- Spel voor jongeren uit de eerste, tweede en derde klas
van het voortgezet onderwijs, op de zolder van de
Hoeksteen.
 
Zaterdag 18 december:
- Spelletjes voor kinderen en jongeren van alle leeftijden
tijdens de kerstdorpsborrel in de Rieshoek.
 
Zaterdag 29 januari:
- Playbackshow in De Hoeksteen - zie de uitnodiging
hieronder.
 
Woensdag 16 februari:
Creatieve workshop door vormgevers Githa en Alista in
de Rieshoek.
 
Woensdag 16 maart:
Spionnenspel in het dorp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
wezig om je van een spectaculaire look te voorzien en
eventueel ook nog verkleedkleren om je outfit compleet te
maken.
 
 
Kijken: Naast de fans – vriendjes, ouders, broertjes, zusjes,
opa’s, oma’s, bonustantes en aanleunneven – is iedereen
uit het dorp welkom om het lokale showbizztalent te bewon-
deren. Laat je bovendien verrassen door supportact De
Roze Osjes!

materialen.”
Samen met het gebiedsteam, het bestuur van de Hoeksteen
en de dorpsbewoners tracht het bestuur van Dorpsbelan-
gen een uitvoerbare, behapbare en doelmatige organisa-
tievorm en goedlopend samenwerkingsverband te vinden.
In het tweede overleg met het gebiedsteam Haren kwamen
ook enkele tips naar voren: kies een beperkt aantal thema’s
voor 2022-2023; thema’s kunnen ook meerdere jaren be-

strijken, zoals bij het thema klimaatadaptatie; thema’s zijn
gekoppeld aan initiatiefnemers, zij voeren als eigenaar van
het thema in samenspraak met bijvoorbeeld Dorpsbelan-
gen het initiatief uit.

We hopen van harte dat jullie (kunnen) komen!
Dit mede namens het bestuur van dorpshuis De Hoeksteen,
en namens het bestuur vereniging Dorpsbelangen Noord-
laren.
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De Foto van de Maand augustus 2021
is van de hand van Petra Groefsema

Door de hoog geplaatste horizon gaat de aandacht uit naar
de begroeiing op de voorgrond en wordt de achtergrond
bijzaak. Dit wordt versterkt door de scherptediepte instelling
waardoor de achtergrond enigszins wazig wordt. Ook zorgt
de tak voor een omkadering en legt daarmee nog meer de
nadruk op de begroeiing op de voorgrond.
 
Tip van de maand
Bedenk wat je eigenlijk met je foto wilt laten zien en op welke
manier je dat het beste kunt bereiken.

De jury van de Foto van de Maand bestaat uit:
Henk Ensing, dorpsfotograaf Noordlaren en 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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Vanuit de Rieshoek
door Fredric Geijtenbeek namens bestuur van de Rieshoek
 
Burendag
Op zaterdag 25 september hebben we bij de Rieshoek een
prachtige burendag gehad! Het was fijn om met een grote
groep mensen elkaar weer zonder beperkingen te kunnen
ontmoeten. Zowel geboren Noordlaarders als kersverse
dorpsgenoten waren gekomen om elkaar beter te leren
kennen.
 
De activiteitencommissie had groots uitgepakt en voor oud
en jong was er wat te doen. Bij het burenspel konden
Noordlaarders raden welke dorpeling bij welke voordeur
hoorde. Gemiddeld werd meer dan de helft goed geraden.
Geert en Annemarie waren de onbetwiste winnaars, omdat
zij alle twintig dorpsgenoten thuis konden brengen!
 
Verbouwingen
In de afgelopen maanden is ook weer flink gewerkt in en
rond de Rieshoek. Aan de buitenzijde is al het houtwerk
strak in de lak gezet. Het houten hek bij Oki is vervangen
door een stalen hek. Dat is steviger en makkelijker in on-
derhoud. Op zolder is Mark Wieland bezig met een nieuwe
trap en isolatie van de zolderruimte boven de Tuinzaal en
Blauwe zaal. Hierdoor wordt de Rieshoek duurzamer en
creëren we op termijn extra gebruiksruimte.
 
Klusdag
Op 11 december is er weer een klusdag in de Rieshoek.
Die dag maken we het gebouw winterklaar en zijn er binnen
en buiten volop klussen te doen. Helpt u mee? We maken
er graag weer samen met veel dorpsgenoten een nuttige
en gezellige dag van!
 
Kerstborrel
Op zaterdag 18 december is er een kerstborrel voor het
hele dorp. Samen met de Noordmannen zijn we druk bezig
met alle voorbereidingen. We hopen op een sfeervol sa-
menzijn dat binnen de dan geldende coronamaatregelen
plaats kan vinden. Meer info volgt!
Tot ziens in de Rieshoek!

Kerstborrel  
 De Rieshoek en de Noordmannen organiseren:  

Zaterdag 18 december 

Vanaf 16.00 uur   

16.00-18.00 Activiteiten voor kinderen en jongeren van alle leeftijden 
17.00-18.00 Speeddating; leer uw dorpsgenoten kennen 
18.00-19.30 Kerstbuffet:   
> Heel Noordlaren bakt weer!  genieten van ingebrachte salades en quiches 
> Voor een grote pan snert wordt gezorgd   
20.00 - 0.00 Live muziek CoronaCheck   

Klusdag Rieshoek - 11 december
 
Wie doet er mee?
Zaterdag 11 december is het weer tijd voor de altijd ge-
zellige klusdag van de Rieshoek. Gaat je hart sneller
kloppen van rubberen tegels, snelcement of het wisselen
van een lampje? Of is je passie het geven van onge-
vraagd, deskundig advies met een kopje koffie in de
hand?
Iedereen is welkom, om vanaf 9.30 uur samen de mou-
wen op te stropen en tussendoor te genieten van een
heerlijke lunch. Tot dan! Jeroen Kooijmans
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Ondertussen was de oudste van het dorp naar voren ge-
komen, met dezelfde vraag als elk jaar. Is er een vader of
moeder die vrijwillig zijn zoon of dochter schenkt? Zoals elk
jaar viel er een stilte en enkele bewoners begonnen
zachtjes te huilen. En zoals elk jaar stapte de leider van de
Veldmannen naar voren: dan wordt het dit jaar een dochter
en wel….
 
Flinck kon zijn oren niet geloven, één van zijn vrienden zou
worden gegeven aan dit verschrikkelijke stel? Hij voelde
een ongekende woede in hem naar boven komen en sprong
naar voren. Plotseling stond hij daar in het licht van het vuur,
iedereen keek naar hem. Maar hij liet zich niet kennen: ‘Nee’
zei hij:’ We moeten hem aanvallen, vastbinden, verjagen!’
Maar al snel werd de kleine Flinck vastgepakt door een van
de ouderlingen die hem een draai om de oren wilde geven.
Op het laatste moment greep vader Pé de opgeheven hand
naar zijn zoon en al snel kermde de mepper van de pijn.
 
Mart pakte de kleine man op met tranen in haar ogen, en
fluisterde: ‘mijn dappere’ in zijn oor. Terug in de hut vertel-
den ze met tranen in hun ogen over alles wat al geprobeerd
was in het verleden. De mannen en vrouwen die hadden
geprobeerd te onderhandelen waren nooit teruggekeerd.
Van de krijgers die Prutt wel even zouden vermorzelen
werden alleen de afgeknaagde schedels gevonden aan de
rand van het dorp. Ook was er een jaar geprobeerd om
alleen het vee af te staan. Maar het jaar daarop leed het
volk zo’n honger dat er meer dan 6 bewoners waren
overleden waaronder een baby. Die nacht sliepen ze allen
onrustig in de bedstee, de ouders vanwege zorgen, maar
Flinck omdat hij een sluw plan aan het bedenken was.
 
De volgende ochtend nog voor het kraaien van Dons de
haan, was Flinck al uit de veren. Hij had werk te doen. Hij
sloop de schuur van de Veldmannen in en pikte daar een
ruime voorraad bessen. Daarna haalde hij bij de Hoender-
kens melk en boter uit de schuur. Dat kon hij gewoon vragen,
daar was genoeg van in deze tijd van het jaar. Thuis sloeg

Hoe Noordlaren aan zijn naam kwam
een voorleesverhaal - van Peter van Ek
 
Het was koud op die avond zonder maan. De kippen waren
al op stok. De boeren hadden het hooi die dag droog op-
geslagen. De koe en de drie varkens waren gevoerd. De
kinderen lagen onder hun dierenvellen en sommige zelfs
onder de wol. Behalve één jongen die de slaap niet kon
vatten. 
 
Het leek een gewone avond te worden in het gehucht
zonder naam onder de rook van Groningana. Het enige
dorp van betekenis in deze streek. Maar schijn bedriegt.
Die avond zouden de ouderen en de inwoners samen
komen op het gezamenlijke plein voor het gebedshuis. Pé
schoof de stoel van tafel, hij pakte zwijgend de fakkel van
de lemen muur en ontstak deze met zijn tondel. Samen met
zijn vrouw Mart opende hij voorzichtig de deur om de kleine
jongen niet wakker te maken die in de gezamenlijke bedstee
lag te slapen.
 
Buiten sloten ze zich aan bij de buren, die zich allen verza-
melden met strakke gezichten. Er werd niet gesproken. In
de stilte van de nacht klonk het geklos van klompen luid.
Eenmaal aangekomen op het plein bleef de menigte van
zo’n dertig bewoners zwijgend staan rond het aangestoken
vuur. Maar de kou zat niet in de lucht maar in de botten van
deze verzameling mensen.
 
Ondertussen was het jongetje dat de slaap niet kon vatten
zachtjes uit zijn bed gekropen. Hij was achter zijn ouders
aangeslopen, want niet alleen was Flinck een moedige
jongen, hij was ook zeer nieuwsgierig. Verscholen achter
een ton met schapenvet gaf hij zijn ogen en oren de kost.
 
Dit was de nacht van de schikking. De bevolking stond elk
jaar voor een keuze, of ze zouden al het vee overgeven of
de sterkste zoon of mooiste dochter. Degene die deze eisen
stelde was Prutt met zijn hond Njörd. Als je afvraagt hoe
het kan dat een man met een hond zo veel macht kon
hebben over een aanmerkelijke groep sterke mannen en
vrouwen? Nou dat zal ik je vertellen.
 
Prutt is een Hüne, zo werden in die tijd reuzen genoemd.
Hünen waren verschrikkelijke wezens, ze waren vraatzuch-
tig en vernielden graag. Daarbij stonken ze een uur in de
wind, hun adem rook naar zwavel en zure worst. Staand op
twee benen zo dik als boomstammen en met handen zo
groot en sterk dat ze een mensenhoofd met één hand
konden fijnknijpen. Maar deze Hüne was niet alleen, oh
nee, hij had ook een verschrikkelijke hond genaamd Njörd.
Een vals beest met rode lichtgevende ogen en blikkerende
tanden zo lang als de messen waar jij je brood mee smeert.
Hij had lange zwarte haren met kale schurftige plekken erin.
Zelfs de vlooien waren bang voor dit afschuwelijke ge-
drocht, dat groter was dan een mammoet.
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hij eerst de helft van de bessen op, om ze een beetje te
laten rotten. Daarna nam hij de rest mee naar zijn vriend
Johan. Johan was de bakker van het dorp, en was bereid
om wat taartjes met hem te bakken. Het was toch rustig.
Ook wist hij dat als Flinck eenmaal een geheim plan had,
het zinloos was om daar verder over door te vragen. Na wat
uren zwoegen en bakken was Flinck er klaar voor.
 
Die middag vertrok hij met een aantal van zijn gebakken
taarten het grote bos in. In het begin was het een mooi open
bos, met zingende vogels en bonte konijntjes op het pad.
Maar na een poosje werd het bos donkerder en grimmiger.
De stammen van de bomen krommer en noestiger. De
vogels waren gestopt met zingen en je hoorde alleen het
schuren van de takken. Een monotone klaagzang klonk
door dit duistere woud of Laar zoals een bos in die tijd werd
genoemd.
 
Plotseling klonk er achter onze dappere Flinck een diep
gerommel dat door merg een been ging. Terwijl Flinck zich
omdraaide keek hij in de vuurrode ogen van Njörd. Hij
voelde zijn hart samenknijpen van angst, maar liet niets
merken. ‘Dag lief hondje’ zei hij: ‘kan jij mij vertellen waar
je baasje is? ‘Daarop trok het monster zijn lippen op om zijn
machtige tanden te laten zien. Een geur van rottende ko-
nijntjes kwam vrij, maar Flinck pakte een doekje uit zijn
broek en begon een van zijn tanden te poetsen. Het beest
wilde net deze vreemde jongen ophappen toen een bulde-
rende stem door het woud klonk: WIE WOAGT HET OM
MIJ TE STOOR’N TERWIJL IK HIER LIG TE DUTT’N? 
 
En daar op een Berg van enorme stenen lag de Hüne. Hij
had de slaap nog in zijn ogen. In zijn kleverige vette baard

hing een dikke klodder kwijl. Hij lachte zijn gele afgebrok-
kelde tanden bloot. ‘Wat zijn ze lief dit jaar om een klein
voorafje te sturen.’ Waarop hij bulderde om zijn eigen grap.
Maar Flinck lachte hardop mee met de grap, waardoor de
gigant van zijn stuk werd gebracht.
 
'Weledelgeleerde heer van kracht en vrees, ik kom vanaf
volgende week graag bij u wonen. Ik zal dan elke dag
taartjes voor u bakken zoveel u wilt.' Nu was Prutt wel even
van zijn stuk gebracht. ‘Maar’ zei Flinck:’ ik weet niet wat u
lekker vindt daarom heb ik voor u deze taartjes gebracht.’
Prutt, niet al te slim maar ook geen idioot, vermoedde een
valstrik. ‘Natuurlijk verwacht u valstrik’, vervolgde Flinck,
‘daarom zal ik eerst een klein hapje van de taartjes nemen
die ik voor u en uw prachtige rashond heb gebakken.’
 
Uit zijn rugzak nam hij de twee taartjes en nam er een klein
hapje van. Inmiddels kwijlde de Hüne in zijn baard van de
heerlijke geur van het taartje. De reus griste een taartje uit
de handen van Flinck en slikte het, voor hem mini hapje, in
ene male door. Ook de hond hapte het taartje met één hap
weg. De Reus, die gewend was om stenen en keien be-
groeid met mos te eten en af en toe een menschje, wist niet
wat hij proefde. ‘Meer’, brulde hij:’ ik wil meer.’ Waarop
Flinck antwoordde: ‘Morgen kom ik meer brengen.’
 
En zo ging Flinck elke dag het Laar in om taartjes te bren-
gen, hij maakte ze steeds groter en de reus werd steeds
minder wantrouwend. Hij overwoog zelfs om Flinck in leven
te laten, als deze bij hem zou komen wonen. Hij zou dan
wel een beentje van hem afdraaien, dat had een menschje
toch niet nodig om te koken? Zeer tevreden keek hij uit naar
de dag van schikking.
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Op de bewuste dag ging Flinck bij Willem de dorpsomroe-
per langs, om rond te bazuinen dat iedereen zich moest
verzamelen op het grote plein. Daarna ging hij bij bakker
Johan langs om van zijn grote verzameling gistende bessen
twee enorme taarten te bakken. Die avond kwam het hele
dorp bijeen om eens even lekker te lachen om die kleine
Flinck. Maar toen zij van het plan hoorden werden ze stil.
Boer van Delden leende hem zelfs een van zijn wagens en
een trekpaard om de enorme taarten te vervoeren. Flinck
vertelde van het plan en dat ze die avond hun moed samen
met hun wapens moesten verzamelen en wachten op zijn
teken.
 
Die avond vertrok Flinck naar het Laar, het pad slechts
verlicht door een meegebrachte Fakkel. Het zwarte paard
dat angstig uitkeek achter zich aan leidend. In de nacht was
het bos nog spookachtiger dan overdag. Takken reikten
met hun lange tengels naar de dappere en wortels probeer-
den hem te doen struikelen. Tandwolven huilden door de
nacht en af en toe hoorde hij het gegrom van een holenbeer
in de verte. De wind kreunde door het woud ‘Keeer
Ommmm, Keeeeer Ommmm’.
 
Een liedje fluitend kwam Flinck aan bij de open plek waar
Prutt zijn kamp had gemaakt. Prutt rende gelijk naar de Kar
met Taarten. Volledig in de ban van de zoete deegwaren
die Flinck voor hem had meegebracht. Het Paard zou hij
later nog wel even opeten. Hij stopte de zoete koek met
grote halen in zijn grote bek met rotte tanden. Ook Njörd
deed zich te goed nadat hij even had gesnuffeld aan deze
toch iets anders ruikende taarten.
 
Maar heerlijk waren ze, Prutt had nog nooit zoiets lekkers
geproefd, deze waren nog beter dan de andere taarten.
Niet wetend dat dat bijzondere smaakje kwam door de grote
hoeveelheden alcohol die in de gistende bessen zaten. En
al snel werd hij een beetje jolig en daarna vermoeid. Ook
kon hij niet meer zo goed zijn gedachten erbij houden. Njörd
viel op de plaats waar hij zijn laatste hap had genomen in
een diepe slaap.
 
Toen de reus mummelend en knikkebollend dronken bij het
vuur zat, liep Flinck terug naar de wagen. Daar nam hij zijn
mes en vuursteen. Met het mes sneed hij eerst de pezen
van de poten van Njörd door en daarna sloeg hij een von-
kenregen uit zijn vuursteen. Dit was het teken waarop alle
bewoners hadden gewacht. Met hooivorken en gehuld in
dierenvellen kwamen zij nu het bos in om de reus de stuipen
op het lijf te jagen. Prutt wist niet wat hij zag: drommen wilde
dieren die hem pookten en prikten. In zijn dronken bui
waarop alles draaide in zijn hoofd vluchtte hij weg. Zo in de
war dat iedereen zeker wist dat hij nooit de weg terug zou
vinden zonder zijn speurhond.
 
Njörd de monsterlijk grote hond kon niet anders dan blijven
liggen waar hij door Flinck geveld was. Echter hoefde nie-
mand meer bang voor hem te zijn en langzaam werd hij

overgroeid door het woud. Op deze manier kwam het dorp
uiteindelijk aan zijn naam. Het dorp in het Laar van Njörd:
Njördlaren. Ook kun je Njörd nog steeds zien liggen als je
goed kijkt, op de huidige kaarten wordt het ook nog steeds
de Hondsrug genoemd. En als jij echt niet gelooft dat dit
verhaal echt heeft plaatsgevonden ga dan eens kijken naar
het bed van onze Reus. Dat staat er nog steeds op de grens
tussen Noord en Midlaren. Het enige Hünebed in onze
provincie.
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Bij Leff langs
Wat ook nog leuk om te vertellen is, is dat we elke maandag
en vrijdag in de ochtend een half uurtje naar Leff gaan.
Twee van de jongeren lezen ons dan een half uurtje voor.
Voor beide partijen een groot succes en het is al een echt
ritueel geworden.
 
Als laatste kan ik vertellen dat we een hecht en leuk team
met elkaar hebben, er is een open communicatie en dit
willen we ook uitdragen naar ouders. Omdat we kleinscha-
lig zijn kunnen we korte lijntjes hebben met ouders dat is
ook erg fijn.
 
Dat was het voor nu, tot een volgende keer!

Nieuws vanuit kinderopvang Oki
door Annemarieke Verspuij van kinderopvang Oki
 
We kunnen met een gerust hard zeggen dat het goed
gaat bij Oki. We leven al lang in een gekke tijd natuurlijk,
daar heeft iedereen last van maar daar wil ik niet teveel
bij stil staan. We kijken vooral naar wat er goed gaat en
dat is best heel veel als ik dat mag zeggen.
 
Oki-feestje
We zijn voor de zomer gestart met een nieuwe oudercom-
missie die voorstelde om na de vakantie een soort zomer-
feest te geven. Veel ouders kennen elkaar nog niet zo goed
en de leidsters en ouders leren elkaar nu ook minder goed
kennen door de korte overdrachten die we nu hebben. Na
wat brainstormen kwam het idee om een feest te geven met
als thema boerderij. Het werd iets later dan verwacht maar
eind september was het zover, eindelijk weer eens een
ouderwets Oki-feestje. Er was een springkussen geregeld
in de tuin, binnen was een erg leuke muzikant die gitaar
speelde en daarbij kinderliedjes zong. Boer Luuk bakte een
enorm grote stapel pannenkoeken waar jong en oud van
kon genieten. Het was echt geslaagd en fijn om elkaar weer
eens wat uitgebreider te kunnen spreken.
 
Activiteiten afgestemd op de kinderen
Na de zomer hebben we vier nieuwe baby’s op de groep
gekregen. Het is nu een hele grote club 3-jarigen, een
aantal van 1 en 2 en dus vier baby’s. Dat vergt weer even
anders werken, zo splitsen we nu vaker zodat iedereen de
aandacht krijgt die hij nodig heeft. De groten spelen dan
bijvoorbeeld buiten of op de gele vloer met één of twee
leidsters en er is een leidster binnen met de baby’s. Vaak
lopen we naast het spelen in de tuin een rondje om de ijs-
baan en gaan de baby’s ook gezellig mee in de wagen. We
werken met verschillende thema’s, naast de seizoenen en
de gebruikelijke feestdagen bedenken we elk jaar nog weer
andere thema’s. Sint Maarten is net geweest en nu is
Sinterklaas natuurlijk weer in het land, de eerste knutsel-
werkjes hangen alweer aan het bord.
 
Getrainde medewerkers
Dan even over de pedagogisch medewerkers. We hebben
begin november weer een bijscholing BHV gehad. Binnen-
kort volgt de jaarlijkse EHBO-training. Er zijn twee leidsters
die de training pedagogisch beleidscoach volgen, twee die
een training voorlees coördinator doen en voor 2022 zijn
we nog aan het kijken naar wie welke training gaat volgen.
Zo blijven we in ontwikkeling, zo hoort het ook. Verder
hebben we sinds twee jaar een pedagogisch coach in
dienst, dat is verplicht (en heel fijn en nuttig) De coach heeft
regelmatig gesprekken met de leidsters waarin ze het
hebben over hun leerdoelen en afspraken daarover. Is je
leerdoel behaald dan komt er een nieuwe. Verder wordt de
coach ook voor andere doeleinden ingezet. Zo hebben we
een teamavond die gaat over de visie en ons beleid. 
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Invloed uitoefenen op gemeentelijk
beleid
Een bijdrage van Dorpsbelangen
 
De gemeente Groningen is qua inwoneraantal de zesde
gemeente van het land. Organisatorisch is de gemeente
Groningen onderverdeeld in zeven stadsdelen, zoals
aangegeven in de afbeelding rechts.
Het stadsdeel Haren bestaat uit drie wijken, namelijk de wijk
Glimmen-Onnen-Noordlaren, de wijk Haren en de wijk
Oosterhaar. Noordlaren is dus onderdeel van de wijk
Glimmen-Onnen-Noordlaren. Deze wijk is als volgt onder-
verdeeld in buurten: Glimmen Dorp en Buitengebied
Glimmen; Onnen Dorp en Buitengebied Onnen; Noordlaren
Dorp (365 inwoners) en Noordlaren Buitengebied (170 in-
woners).
De vereniging Dorpsbelangen Noordlaren behartigt de
belangen van de inwoners van Noordlaren Dorp en Noord-
laren Buitengebied. Dit doet zij onder andere door regelma-
tig te overleggen met het gebiedsteam Haren over kwesties
die spelen, zoals het onderhoud van de openbare ruimte.
 
Als inwoner van Noordlaren kun je ook zelf via een digitale
route invloed uitoefenen op het (toekomstig) beleid van de
gemeente voor jouw dorp. Dat doe je als volgt. Meld je aan
bij Groningen Gehoord: https://www.groningengehoord.nl/
“Groningen Gehoord is het inwonerspanel voor alle inwo-
ners van de gemeente Groningen. Leden van het inwoner-
spanel geven via korte online enquêtes hun mening over
alles wat speelt in de gemeente. Dit is voor de gemeente
van grote waarde: zo kunnen we betere plannen en beslis-
singen nemen. Het inwonerspanel bestaat al sinds 2005.
Momenteel heeft het panel 12.653 leden. Deelname is

gratis en vrijblijvend. U hoeft niet met elke enquête mee te
doen en u kunt zich al-
tijd afmelden,” aldus
deze website. 
 
Resultaten uit dergelij-
ke enquêtes en over-
leggen tussen gebieds-
teams en wijk- en
dorpsverenigingen sij-
pelen op den duur door
in een stand van zaken
die de gemeente vast-
legt in de zogenoemde
Basismonitor. Deze monitor toont de stand van zaken in de
verschillende wijken van de gemeente Groningen en de
ontwikkelingen binnen de gemeente.
Zie https://basismonitor-groningen.nl/
“De Basismonitor is bedoeld om één toegankelijk digitaal
punt te zijn om beleidsrelevante gegevens van de gemeen-
te Groningen beschikbaar te stellen. Aan de inhoud ervan
kunnen geen rechten worden ontleend,” aldus deze web-
site. Om een idee te krijgen welke onderdelen zoal in kaart
gebracht worden, zie de volgende weergave. 
 

In een recente enquête naar de leefbaarheid in de gemeen-
te Groningen is bijvoorbeeld bij het onderdeel voorzienin-
gen te zien dat inwoners van Noordlaren, samen met die
van Glimmen en Onnen, het minst tevreden zijn over de
aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen
(52%), terwijl de gemiddelde tevredenheid hierover binnen
de gemeente 90% is.
Zie voor nadere informatie https://oisgroningen.nl/
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Een hartig hapje op
Sinterklaasavond?
door Tiny Koning
 
 
Maak eens kleine courgetterolletjes
Het maken hiervan kost ongeveer 30 minuutjes.
 
Neem: 3 niet al te grote courgettes, 300 ons feta, 1 rode en
1 gele paprika, 2 sjalotjes (of een kleine ui), 3 soeplepels
bloem, 2 koffielepels gedroogde tijm, ongeveer 7 cl olijfolie,
3 soeplepels creme fraiche, een paar knoflookteentjes, 2
koffielepels rozemarijn, 2 tijm en 2 oregano en een beetje
peper en zout (naar smaak).
 
Maak een mengsel van de bloem, de tijm en een beetje
peper en zout. Snij (in de lengte) zo dun mogelijke repen
van de courgettes en haal ze aan beide zijden door het
tijm/bloem mengsel. Bak ze vervolgens om en om in de al
heet gemaakte olijfolie. Haal ze uit de pan en laat ze even
uitlekken op keukenpapier.
Doe vervolgens in een kom de fijn gesneden paprika’s, de
sjalotjes, de gehakte knoflookteentjes en de kruiden, de
creme fraiche en de klein gesneden feta. Roer goed door
elkaar.
Doe deze vulling op de uitgelekte courgette reepjes, rol op
en zet ze vast met een leuk prikkertje. Niet spectaculair
allemaal, maar wel lekker.
 
 
Nog een receptje? Nog gemakkelijker?
Kleine broodjes met geitenkaas en
rauwe ham (gerookt)
 
Neem 12 plakjes donkerbruin brood, 6 kleine geitenkaasjes,
3 dunne plakjes gedroogde rauwe ham, 2 eetl. olijfolie, 2
ons veldsla of rucola, een paar takjes platte peterselie, een
heel klein beetje paprikapoeder, peper en zout.
 
Rooster de plakjes brood, en snij ze doormidden (vind je
ze nog te groot, in 4-en kan natuurlijk ook), was de sla en
hak een deel ervan fijn met de peterselie, prak de geiten-
kaasjes fijn met een vork en voeg de olijfolie en de peter-
selie/sla toe. Peper en zout naar smaak er bij.
Snij nu de ham in dunne reepjes.
Leg de broodjes op een schaal, doe een restje van de
slablaadjes er op, en vervolgens het geitenkaas mengsel.
Leg de reepjes ham erop en bestrooi met een klein beetje
paprika.
 
Veel succes en fijne Sinterklaasavond.
Kom deze krant te laat voor Sint?
Op andere tijden en gelegenheden zijn de recepten net zo
lekker!

Nagerecht met kwark van Zuivelfeest
1986
door Ida Kroeze

In de jaren 80/90 ging ik regelmatig naar de Zuivelkeuken
in Groningen, voor een demonstratie of een middagje zelf
koken. De Zuivelkeuken was een onderdeel van Het Ne-
derlands Zuivelbureau in Den Haag om koken met Zuivel
te promoten. In een zuivelkeuken worden uitsluitend ver-
rassingen bereid. Kwark is ongepekelde, ongerijpte kaas
en bevat nauwelijks vet. Ik vond een lekker, gemakkelijk te
maken recept voor een nagerecht met kwark uit 1986.
 
Limoenmousse:
1 blaadje gelatine
2 limoenen
225 gram kwark
100 gram witte basterdsuiker
1 zakje vanillesuiker
1/8 l slagroom

 
Week de gelatine in ruim koud water. Pers de limoenen uit.
Meng de kwark met de suiker en vanillesuiker. Los het goed
uitgeknepen blaadje gelatine op in 1 eetlepel heet water.
Schenk dit bij het limoensap. Meng het sap door de kwark
en spatel er de lobbig geklopte slagroom door. Verdeel de
mousse over 4 glazen en garneer met een reepje citroen-
schil. Met wat meer gelatine en limoensap is deze mousse
ook heerlijk als basis voor een limoen kwarktaart.
Eet smakelijk!
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De moestuin in Noordlaren
door Tia Ebbinge
 
In Noordlaren bevindt zich naast de Rieshoek al enige
tijd een moestuin. Enkele dames uit ons pittoreske dorp
tuinieren er lustig op los. Zo’n tuin is best een project
op zich, ga er maar aan staan. Snoeien, schoffelen,
planten er in zetten, oogsten, zorgen dat alles netjes
blijft. En dat het hele jaar door.
 
Vervelende maar ook nuttige slakken
Wat hebben ze al veel meegemaakt: droogte, teveel regen,
en dan al die slakken. Ze zaten dit jaar overal en vraten
alles op en maakten de tuin er niet mooier op. Vaak als ik
erlangs liep, dacht ik wel eens 'Zoveel slakken, waarom
komen die beestjes in zo’n grote getale voor?'. Slakken
leggen heel veel eitjes, wel 15 tot 50 stuks! Het liefst onder
plantenafval, tja als het weer dan warm en vochtig is… Ze
zijn wel onderdeel van ons ecosysteem, ze hebben ook nut,
want het zijn geweldige opruimers. Ze eten graag lekker
groenvoer. Of je daar nu zo blij mee moet zijn in de moes-
tuin? Heb je alles net mooi, hebben de slakken in een week
weer enorme ravage aangericht...

 
Welkom om mee te doen
Maar het is niet alleen kommer en kwel in de tuin, er
bloeien ook prachtige bloemen, waar je weer blij van wordt.
Als jullie dit stukje lezen en denken: dat is best een mooi
project daar wil ik ook aan mee werken, dan kan dat. Het
is de bedoeling dat er iedere eerste zaterdag van de maand
vanaf half tien getuinierd kan worden. Te beginnen op 6
november. Dus wees welkom en kom de dames een hand
helpen, mannen zijn natuurlijk ook welkom! De eerste ja-
nuari slaan we maar over… Wie weet hoe gezellig je het
gaat vinden, en steek je er wat van op. Samen iets onder-
nemen,  nieuwe dingen leren, en wie weet samen oogsten.
Als je dan met een courgette of pompoen thuiskomt, er iets
op je bord ligt waarvan je denkt 'deze heb ik verzorgd', eet
dat toch smakelijker. Een paar jaar geleden hadden we voor
de Rieshoek in oktober een markt. Dit was een groot succes
en er was ook veel verkocht van de moestuin. Laten we
hopen dat er volgend jaar weer één georganiseerd mag
worden. Wie weet sta jij dan achter de kraam alle verse
groenten of bloemen te verkopen. En 's avonds thuis met
een mooi opgemaakt bordje heerlijk genieten van de
versheid van de tuin. Gewoon uit Noorlaren!
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Bulletin
 
 
 

November 2021 
 
Vanaf 1 september mochten de deuren van de Hoeksteen
weer open en kunnen we spreken van voorzichtige (her)
opleving van de activiteiten binnen geldende coronamaat-
regelen, zoals biljarten op zolder, kaartavonden, afronding
van het project Onder de Klokslag van Noordlaren, i.s.m.
de Kerk, Ouderensoos, koor Lös Zaand komt terug, Sotto
Voce oefent als projectkoor elke woensdag etc. kookwork-
shops voor de kinderen, maar ook jachtopleidingen bijvoor-
beeld.
En 12 oktober volgde een heropeningborrel.
Het dorps-huis-leven is weer aardig op stoom, dankzij de
energie en het enthousiasme van alle vrijwilligers.
Van Klassiek naar Programma
Stichting De Hoeksteen werkt aan een nieuw profiel voor
het dorpshuis van het klassieke dorpshuis naar een pro-
gramma dorpshuis. Daarbij wordt rekening gehouden met
de randvoorwaarden die de Gemeente Groningen als
subsidiegever aan dorps- en buurthuizen stelt. Dat houdt
in dat De Hoeksteen zichtbaar en aantrekkelijk is voor zowel
jong als oud en alles  ertussenin. De Hoeksteen kan – ook
nu – een breed scala aan activiteiten in het dorp faciliteren
door grotere en kleinere ruimtes aangepast in te richten,
heeft een podium en kan catering regelen, dranken te
schenken en serveren. Dit alles geschikt voor klassieke
bijeenkomsten van de traditionele verenigingen, bijvoor-
beeld Vrouwen van Nu en kaartavonden, nazit bij trouw of
rouw, koffie drinken na muziek in de kerk;  maar ook privé
feestjes en zakelijke bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld
cursussen, en de huur van werkplekken. Kleinschalige
activiteiten, zoals biljarten, vergaderen, tafeltennis en
koken vindt vaak plaats in de Huiskamer op zolder. In het
nieuwe profiel speelt het initiëren en programmeren van
activiteiten door en voor het dorp een steeds belangrijker
rol. Een aanvraag aan dorpshuis@noordlaren.eu is vol-
doende om een datum in de agenda vast te leggen en
ondersteuning te vragen bij het organiseren.
Belangrijk nieuws
Wij heten Inge Roelands van harte welkom als de
nieuwe parttime beheerder in het dorpshuis De Hoek-
steen.
Per 1 november kon zij al beginnen. Zij werkt zich nu in en
wil zo snel mogelijk met iedereen persoonlijk kennis maken
ter gelegenheid van de verschillende activiteiten in de
Hoeksteen.
Inge is bereikbaar op het telefoonnummer van de Hoek-
steen 0681185604 en via de mail dorpshuis@noordlaren.
eu
 
Bij het verder verstevigen van de dorpshuis organisatie
heeft het bestuur ondersteuning gevraagd aan de Vereni- Heropening De Hoeksteen, Huiskamer

ging Groninger Dorpen. Als uitgangspunt geldt daarbij: Het
dorpshuis is ván het dorp en wordt beheerd in een samen-
werking van bestuur, vrijwilligers en beheerder, in wissel-
werking met verenigingen, commissies etc. zoals onder
andere Vereniging Dorpsbelangen.
 
Het bestuur heeft ondertussen niet stilgezeten.
Verschillende subsidies zijn aangevraagd en verkregen
zoals de gemeentelijke en provinciale subsidies in het kader
van Covid-19.
Er vonden en vinden diverse werkgesprekken plaats in het
kader van het nieuwe accommodatiebeleid van gemeente
Groningen en het hierbij ondersteunende project van
Leefbaarheid in de dorpen en in dit geval specifiek in
Noordlaren.
Het Hoeksteen bestuur mikt op samenwerking en, waar
mogelijk, bundeling van besturen, ook met het commerciële
verzamelgebouw De Rieshoek en de Vereniging Dorpsbe-
langen Noordlaren.
De transitie van het dorpshuis De Hoeksteen van nu naar
een ‘dorpshuis van de toekomst’ vraagt veel tijd maar is
tegelijkertijd een uitdaging die de nodige inzet vraagt van
alle bestuursleden. Mede hiervoor is het huidige bestuur 
op zoek naar uitbreiding met twee of liefst meer personen,
en het liefst ook vertegenwoordigers van de jongere garde
en nieuwkomers in het dorp. Voor meer informatie graag
contact opnemen per dorpshuis@noordlaren.eu, met het
trefwoord  ‘toekomst’.
Er zijn al ideeën en plannen die bij moeten dragen aan het
‘dorpshuis van de toekomst’. Hiervoor is het bestuur op
korte termijn op zoek naar (organisatie)talenten en actieve
bijdragen voor:
Activiteit:

•   Oprichten activiteiten commissie
•   Dorpsmaaltijden bereiden

Gebouw
•   Verbouwen van de keuken
•   Hertinrichting bijkeuken en opslag
•   Herinrichting Blauwe (kleine) zaal

Communicatie
•   (her)inrichten van de website met voor dorp toegan-

kelijke agenda
Voor nadere informatie graag contact opnemen per
dorpshuis@noordlaren.eu trefwoord  ‘toekomst’.
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Corona protocol De Hoeksteen - ver-
sie november 2021

Het zou mooi zijn als we dit weer kunnen bereiken...

Wat kan wel, wat niet in ons dorpshuis? 

 
 
 
Hoewel het stichtingsbestuur zich ervan bewust is dat
maatregelen tegen het risico van besmetting door Covid-19
voortdurend aan nieuwe inzichten onderhevig zijn, verzoe-
ken wij bezoekers van de Hoeksteen met klem de volgende
principes te hanteren:
Om het risico van besmetting zo klein mogelijk houden, is
het nodig
 
Door elkaar heen lopende luchtstromen (ook van
ademlucht) te beperken;
 
Oppervlakten die door meerdere personen (kunnen)
worden aangeraakt te desinfecteren;
 
Bij ontmoetingen de onderlinge afstand van personen 
ten allentijde op minmaal 1,50 meter te bewaren.
 

 
Voor de Hoeksteen gelden daarom vooralsnog de volgen-
de maatregelen voor het verblijf in het gebouw:
Bij de regulier gebruik (dus geen evenementen) stelt
dorpshuis de Hoeksteen de corona-check niet verplicht.
Van belang is wel dat de gebruiker zich houdt aan het
protocol dat voor de desbetreffende activiteit geldt, bijvoor-
beeld regels van de koor federatie. Als daarbij de corona-
check geldt is deze wel verplicht.
 

•   Bewegen en zitten op 1,5 meter onderlinge afstand is
verplicht.

•   Bij binnenkomst en bewegen door het gebouw is
dragen van een mond-/neuskapje verplicht. Zodra je
zit kan het mondkapje af.

•   Bij binnenkomst en na aanraking van bijvoorbeeld
deurkrukken is desinfecteren van handen verplicht.

•   Loop bij voorkeur zo direct mogelijk naar je zitplaats,
eveneens op 1,5 meter onderlinge afstand.

•   Er kan koffie/thee en water worden gedronken. Echter
geen consumptie van meegebrachte waar.

•   Reguliere groepsactiviteiten waarbij de onderlinge
afstand van 1,5 meter gehandhaafd kan worden en
waarbij geen bar of keuken aan te pas komt kunnen
doorgaan; ook ’s avonds mits daarover afspraken zijn
gemaakt met de beheerder.

•   De reguliere groepsactiviteiten waarbij de onderlinge
afstand van 1,5 meter gehandhaafd kan worden en
waarbij wél bardrankjes of hapjes uit de keuken te pas
komen kunnen alleen tot 20.00u plaatsvinden.

•   Vergeet niet de ventilatie in de ruimt die in gebruik is
AAN – maar ook weer – UIT te zetten.

(Bron: Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbeste-
dingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Coro-
na Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels, 15 november
2021)
Voor vragen kunt u bellen naar De Hoeksteen, 0681185604
 
Dank voor uw medewerking,
 
Het Stichtingsbestuur 
J.Mak, J.de Jonge, T.Koning, U.Dauter
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16 november - erop uit
Impressies van de dag uit met vrijwilli-
gers en bestuur van De Hoeksteen
Fotos: László Matus

 
Het was echt gezellig, zouden we vaker moeten doen.
Bijvoorbeeld samen lunchen, ergens koffiedrinken,
zoiets hoeft niet altijd veel te kosten. Het was super om
de twee verschillende dorpshuizen te mogen bekijken,
erg leuk ontvangen bij beide locaties.
 
Wat bij mij blijft hangen, is toch wel, dat ik versteld sta van
het vrijwilligerswerk m.n. in De Wilp.
Als ik dat vergelijk met hoe wij erin staan met onze groep
vrijwilligers, zie ik een groot verschil.
Wij als groep bouwen niks op.
We zijn er omdat het anders niet werkt.
Dat is geen verwijt, ik sta er zelf ook zo in.
Het zou mooi zijn als een frisse groep dorpelingen de
schouders er onder zet en dat er nieuwe activiteiten op touw
worden gezet.
De invulling van de beheerderfunctie is ook anders dan we
twee jaar geleden ervan hadden gedacht.
Dus zonder vrijwilligers kan het niet meer.
En dat het kan, dat hebben we gezien in De Wilp en in
Tolbert ( en iets dichterbij ook, in De Rieshoek)
Tity Hamming

Bij de maquette van Tolbert

In gesprek met de beheerder in Tolbert

 

De eerste stop was het dorpshuis in De Wilp, waar we
hartelijk werden ontvangen met koffie en thee, en 2 be-
stuursleden en de pachter vertelden hoe het dorpshuis tot
stand is gekomen zoals het nu is . Ze konden de aangren-
zende kerk er bij kopen voor een vriendenprijs, er zit een
sporthal aan vast en er is is een dokterspraktijk in het ge-
bouw gevestigd, al met al een groot complex , met heel veel
vrijwilligers tot stand gekomen.
Ook was het bestaande toneel verwijderd en in de plaats
daarvan is er een demontabel toneel gekomen en zodoen-
de weer extra ruimte gecreéerd.  De nieuwe keuken was
erg groot en professioneel ingericht.( De Wilp heeft ong.
1600 inwoners)
Het volgende dorpshuis was in Tolbert, dit was een ver-
bouwde boerderij inclusief klein museum. Dit had weer een
heel eigen sfeer door de oude balken en gebinten. De vele
zaaltjes werden elke dag verhuurd. 2 bestuursleden vertel-
den over de historie van het gebouw en hoe het nu als
dorpshuis functioneert. Na een rondleiding in de boerderij
kregen we een heerlijke lunch geserveerd door de beheer-
ster.
Terug in het busje hoorde je allerlei plannen om in de
Hoeksteen ook het toneel te verwijderen en de keuken
groter te maken en… we willen een stamtafel….
Het was een inspirerend  uitje en het bewijst maar weer dat
je in een dorp moet samenwerken met de school, het
dorpshuis en het café, met een gezamenlijke agenda en
enthousiaste vrijwilligers !
Dina Kok

De Wilp: de kerk werd deel van het dorpshuis, ingericht met
veel vrijwillige inpanningen.
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Blik op de toekomstige ijsbaan/skeelerbaan in Tolbert

In het museum Fredewalda, Tolbert

In gesprek met de beheerder in Tolbert

Gesprek over verschillen en overeenkomsten in de
dorpshuizen

De buren bij de RieshoekDe buren onderweg
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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
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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