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Beste buurtgenoten, 

 
Daar zit je dan: het voorwoord schrijven voor ’t Esblattie na het vreselijke nieuws over de 
gebeurtenissen in Parijs .  

De afgelopen dagen is daar natuurlijk volop over gediscussieerd: op TV, op scholen, in sportclubs en 
natuurlijk ook gewoon in onze huiskamers met onze naasten , familie en vrienden. Hoe nu verder? 
Sommige mensen en kinderen zijn misschien angstig geworden en vragen zich af of we nog wel naar een 
grote stad kunnen gaan of een grootschalige evenement kunnen bezoeken. Zijn we op weg naar een 
derde wereldoorlog? Kunnen er op scholen nog citytrips worden georganiseerd in het kader van 
internationalisering, waarbij juist wordt gefocust op begrip kweken voor andere culturen, het vermijden 
van denken in wij-zij patronen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

Wat kunnen we daar tegenover stellen? Vertrouwen, samenzijn, genieten van mooie dingen en 
momenten, iets voor elkaar betekenen in kleine verbanden. Een mooi voorbeeld daarvan mocht ik 
meemaken op de dag na de aanslagen toen ik een zeer zieke vriendin bezocht in Utrecht. Een grote stad, 
maar ook daar zorg om elkaar in klein verband: de buurt. De buurman brengt om de dag een maaltijd, 
zodat ze geen beroep hoeft te doen op “tafeltje dekje”. Hij kookt toch al voor een gezin met 3 kinderen, 
dus één meer of minder is geen probleem. 

Zelf ondervind ik nog steeds de positieve gevolgen van het feit dat ik mee was als begeleidster met het 
kinderuitje naar Drouwenerzand in het afgelopen jubileumjaar. Allerlei kinderen uit de buurt groeten 
mij nu vriendelijk terwijl ik hen daarvoor waarschijnlijk nooit opgevallen was. Hier is dus duidelijk sprake 
van een win-winsituatie. Je inzetten voor anderen levert voor jezelf ook weer iets op, je wordt gezien, 
gewaardeerd. 

Dit brengt mij automatisch bij het volgende: twee van onze bestuursleden hebben te kennen gegeven 
volgend jaar niet meer herkiesbaar te zijn.  

Ilse Groothuis heeft een aantal jaren in de activiteitencommissie gezeten en sinds afgelopen jaar ook in 
het bestuur. Zij heeft te kennen gegeven met het bestuurswerk te willen stoppen, maar zal wel blijven 
meewerken aan de totstandkoming en het onderhouden van onze website. Waarvoor onze dank. 

Helaas moet onze voorzitster, Betty Eefting, om gezondheidsredenen stoppen als bestuurslid. Zij 
betreurt dit zeer en alle medebestuursleden natuurlijk ook. 

 Op de jaarvergadering zullen wij natuurlijk aandacht besteden aan het afscheid van deze beide dames. 
Het betekent wel dat wij op zoek zijn naar mensen die ons bestuur willen komen versterken. Ik kan het 
alleen maar van harte aanbevelen. Ook voor mensen die misschien nog niet zo lang in onze wijk wonen 
en graag toch wat meer mensen willen leren kennen. Ik woon zelf ook nog maar 2 jaar in deze buurt en 
ben al snel in het bestuur gekomen en heb daar nog steeds geen spijt van. Wij kunnen rekenen op een 
aantal vrijwilligers, die het bestuur ondersteunt als er iets speciaals moet worden georganiseerd. Het is 
dus niet zo dat al het werk op de schouders rust van de bestuursleden. Zo hebben wij Gina Onrust en 
Tineke Fidder bereid gevonden om mede de nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren en daar zijn zij 
enthousiast mee bezig. U zult het merken op 16 januari!  

Op 16 februari vindt de algemene ledenvergadering plaats. Wij hopen dat wij op deze datum de nieuwe 
bestuursleden aan u kunnen voorstellen. Mocht u belangstelling hebben, laat het ons weten!  

Corry de Wit 
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Activiteitenagenda 2015-2016 
 
 
Noteer in de agenda: 
 
15 december Kerstbloemschikken 
16 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 
21 januari Bijeenkomst over Oostermoer 2016 in onze wijk 
16 februari Algemene Ledenvergadering 
 
 
Data klaverjasavonden 
Contactpersoon mevr. Ettie Kuipers, tel. 4095311. Afzeggingen vóór 12.00 uur. 
 
17 december 2015 
28 januari 2016 
25 februari 2016 

24 maart 2016 
28 april 2016 

 
 
Data oud papier 2015-2016 
 
7 december Handboogvereniging 
14 december OBS De Schuthoek 
4 januari Handboogvereniging 
9 januari Chr. Zuidlaarder Mannenkoor 
18 januari OBS De Schuthoek 
13 februari Chr. Zuidlaarder Mannenkoor 
15 februari OBS De Schuthoek 

19 maart Chr. Zuidlaarder Mannenkoor 
21 maart OBS De Schuthoek 
18 april OBS De Schuthoek 
30 april Chr. Zuidlaarder Mannenkoor 
23 mei OBS De Schuthoek 
4 juni Chr. Zuidlaarder Mannenkoor 
20 juni OBS De Schuthoek 

 
 
Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 maart 2016.  
Inleveren kan bij Léonie Berkouwer, leonie.berkouwer@gmail.com. 
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Theater Mozaïek (voormalig Tienelswolde) 
 
In Mozaïek is een kleine theaterzaal waar in samenwerking met De Kolk in Assen mooie 
voorstellingen worden aangeboden. En dat in onze wijk!! Theater Zuidlaren biedt plaatst 
voor 115 gasten. Het heeft 100 vrije plaatsen en 15 Vip-plaatsen. 
 
We willen voortaan de agenda in ’t Esblattie opnemen. Het krantje komt natuurlijk niet zo 
vaak uit, dus u kunt de agenda ook zelf bekijken via de website, 
www.zorggroepdrenthe.nl/theaterzuidlaren . 
 
Op dit moment staan op de agenda: 
• Opera Della Casa voorstelling Overtijd, www.operadellacasa.com 

Zaterdag 12 december 2015 om 20.00 uur  
Kosten € 17,50  

 
• Paul de Munnik 

Vrijdag 18 maart 2016 om 20.00 UUR  
Kosten € 17,50 

 
De prijs die u betaalt is inclusief een drankje in de pauze. 
Voorafgaand aan de voorstelling kunt u tevens gebruik maken van een theaterdiner in het 
restaurant. Dit kunt u aangeven in uw reservering. 
 
 
Zodra er meer bekend is over het programma in 2016, hoort u dat van ons. 
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Zuidlaren
Stationsweg 91
Groningen
Overwinningsplein 119

www.steenbergenfietsen.nl
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Bloemschikken Kerst guirlandes  
 
Het bloemschikken is elke keer weer zo’n succes dat we er gewoon mee doorgaan. Variatie 
is dan wel leuk, dus maken we ditmaal geen krans, maar een guirlande om op te hangen.  
 
Wanneer: dinsdag 15 december om 19.30 uur 
Waar: Wijkcentrum De Ludinge  
Kosten: € 5,- (incl. koffie) 
Opgave: vóór 10 december bij Annet van Leeuwen, annetvanl@hotmail.com, tel. 4093967 of 
Betty Eefting, bettyeefting@hotmail.com, tel. 4091490. 
 
Het is de bedoeling dat men zelf groen meeneemt. Op dit moment is er genoeg te vinden in 
de natuur. Denk aan kleine blaadjes klimop, bessen, eikenblad, hortensia e.d.. Laat je 
fantasie de vrije loop. 
  
Wil je zelf een snoeischaar ,mesje of tangetje meenemen? En ditmaal ook een klosje 
bloemwikkeldraad meenemen alsjeblieft!! (Bv. verkrijgbaar bij Jackel Visser) 
Voor materiaal voor de guirlande wordt gezorgd. 
 

 

En het Herstbloemschikken was ook weer een groot succes: 
Prachtige taarten zijn gemaakt!! 
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Nieuwjaarsbijeenkomst met  
Hollands winterbuffet 

 
 
 
Ook dit jaar houden we weer een nieuwjaarsreceptie met een overheerlijk winterbuffet.  
’s Middags worden een spellencarrousel gehouden met de focus op Nederland / Drenthe / 
Zuidlaren, de eigen regio.  
’s Avonds wordt een Hollands winterbuffet geserveerd (géén stamppotbuffet), verzorgd 
door Sikkens. 
 
Wanneer: Zaterdag 16 januari 2016 
Aanvang: 16.00 uur receptie 
 aansluitend spellencarrousel 
 18.00 uur buffet 
Waar: MFC De Ludinge 
Kosten:  € 10,00 voor volwassenen, € 5,00 voor kinderen tot 12 jr. 
Opgave:  Als u niet wilt deelnemen aan het buffet kunt u altijd komen. Opgave voor het 

buffet vóór 8 januari d.m.v. onderstaande strook. Opgave voor het buffet kan 
niet meer aan de zaal!!! Dit i.v.m. de hoeveelheid eten.  

 
Inleveren bij  Corry de Wit 
  Gelinge 7 
  Tel. 050-4094158 
Of per e-mail: fenco@ziggo.nl 
 
 
Opgavestrook 
 
Naam: ………………………………..… 
Adres: ………………………………….. 
Aantal volwassenen: ………………………………….. 
Aantal kinderen: ………………………………….. 
 
Kosten: Volwassenen € 10,00, Kinderen tot 12 jaar € 5,00. 
 
U kunt een enveloppe met geld in de bus gooien of na opgave contant betalen bij de ingang 
van de zaal van De Ludinge. 
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Oostermoerfeest 2016 
 

 
 
Zoals een ieder misschien al gehoord heeft, is in 2016 weer het Oostermoerfeest in 
Zuidlaren van 8 t/m 17 juli 2016.  
 
Het thema is MUZIEK. Het bestuur stelt voor om als thema MUSICAL te kiezen, daar kun je 
nog alle kante mee uit. Om te voorkomen dat dat thema al bezet is tegen de tijd dat we er 
met de hele buurt over hebben gesproken, hebben we alvast een optie genomen op dat 
thema. 
 
Ook onze buurtvereniging wil weer meedoen, met het versieren van de staten en als het 
gaat lukken met een praalwagen. 
We willen een buurtverenigings-Oostermoercommissie oprichten die de activiteiten gaat 
coördineren. Graag roepen wij buurtbewoners op zich te melden bij het bestuur. Alleen als 
we een groepje mensen kunnen activeren deze taak op zich te nemen, gaan we aan de gang. 
Heb je ideeën, wil je meehelpen of meedenken, meld je aan !!!! 
 
Op 21 januari organiseren we een bijeenkomst in de Ludinge met alle belangstellenden en 
de straat-contactpersonen. Daar kunnen we dan ook de straat onderwerpen verdelen. 
De straten worden door de bewoners zelf versierd, maar graag wel het onderwerp 
afstemmen met de buurtvereniging-Oostermoercommissie, zodat alle straten net iets anders 
doen.  
Dus kom gewoon eens luisteren en meepraten over de ideeën en plannen op 
21 januari om 20.00 uur in De Ludinge!! 
 
Wij reken op ieder zijn medewerking én op een leuke tijd! 
 
Bestuur Buurtvereniging 
 

11

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs69aS773JAhVDfA8KHaaaCaUQjRwIBw&url=http://www.oostermoerfeest.nl/t-t-v-oostermoer/logo-s.html&psig=AFQjCNFDzpRmeLEhOX1SZdZPAOCH0aFeUA&ust=1449169409187886�


12



 
Algemene ledenvergadering 
 
 
Datum 
16 februari 2016 
Aanvang 
20.00 uur 
Locatie 
MFC De Ludinge – Ludinge 4 
 
 

Agenda 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 3 februari 2015 (gepubliceerd in ’t Esblattie 2015 nr. 1) 

4. Jaarverslag activiteiten 2015 - secretaris 

5. Financieel jaarverslag 2015 -  penningmeester 

6. Verslag kascommissie 2015 

7. Benoeming kascommissie 2016 

8. Vaststelling contributie 2016 

9. Vaststellen begroting 2016 

10. Benoeming bestuur 2016 
- aftredend: Betty Eefting (niet herkiesbaar) 
- aftredend: Ilse Groothuis (niet herkiesbaar) 
- nieuwe kandidaten (zij kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris) 

11. Voorstel activiteiten 2016 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 
 

 

Lezing IND 
 
Na afloop van de vergadering, rond 21.15 uur,  zal een lezing worden gehouden door de heer Remco 

Jan Maring, werkzaam bij de IND in Ter Apel, over het vluchtelingenbeleid en de opvang van 

vluchtelingen in Nederland. 
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Herfst 
 
Als ik in de herfst ‘s avonds in de Halmersinge achter ‘t huis sta, tegen de tijd dat het 
begint te schemeren, en bij het lawaai van duizenden roeken in de lucht kijk en zie dat 
ze helemaal geen aanstalten maken om te gaan landen nu het nog licht is om een 
goede tak voor de nacht te bemachtigen en ze onder hels lawaai van links naar rechts 
zwenken of andersom zonder elkaar te raken, dan denk ik dat kan toch ook wel een 
beetje minder. Zelfs als het al donker is vinden ze nog wel een tak en daarover 
verwonder ik mij vaak, want als ze eenmaal op een tak zitten op het Mensinge brinkje 
wordt het ineens doodstil. 
Want over Roeken kun je hetzelfde zeggen als over mensen leuk en aardig dat ze er 
zijn, maar het zijn er veel te veel en een kabaal wat ze maken ‘t is werkelijk 
oorverdovend. Nou ja als het maar geen plaag wordt.  
Als een boer z’n land omploegt moet je eens kijken; van heinde en verre komen 
kokmeeuwen aanvliegen, spreeuwen, kwikstaartjes, kraaien en ook roeken, enz. om 
zich aan wurmen, larven en insecten te goed te doen. Terwijl de andere  vogelsoorten 
niet groeiden bleven de roeken maar komen om de akker nog zwarter te maken en om 
zich de buik nog voller te proppen met de kleine bewoners van de omgeploegde 
aarde. 
Maar ‘t is wel een nuttig iets hoewel het de dood die er de zeis onder de insecten 
vasthield er vond een geweldige slachting plaats, nuttig voor de boer want insecten 
zijn voor het merendeel schadelijk en de roek eet alleen maar dierlijk voedsel zoals 
ritnaalden, engerlingen, emelten, slakken, duizend of miljoenpoten en regenwormen 
en die grote hoeveelheden die de roek verorbert missen we niet. De roek lust er wel 
pap van. 
Hij is ook gespecialiseerd in ongedierte bestrijding zodat hij afkomt op geel geworden 
kiemplanten om de larve te zoeken die de plant aanvreet hij weet uit ervaring dat een 
vergeelde plant een vette buit oplevert. Een fijne vogel dus, maar die broedkolonies 
zijn vervelend het is één van de sociaalste vogels die we kennen. Ze bouwen in de 
hoge toppen der bomen gezamenlijk zo dicht mogelijk bij elkaar, en vaak 
vereenzelvigd men de roek ook met z’n neef de zwarte kraai en dat is fout, de 
reputatie van de kraai is niet zo fraai. Hij is een meedogenloze nestrover, net als de 
ekster en de Vlaamse gaai, maar de roek vergrijpt zich niet aan eieren en kleine 
vogeltjes dat heeft een uitgebreid onderzoek uitgewezen 
In het vrije veld wordt het bewijs geleverd let maar eens op dat weidevogels zoals de 
kievit, scholeksters en de grutto niet de roeken aanvallen maar wel de kraaien. 
Deze vogels zijn dus heel wat beter in staat de roek van de kraai te onderscheiden dan 
vele van ons . 
Toch is de gelijkenis 
oppervlakkig, zo heeft de 
roek in tegenstelling tot de 
zwarte kraai afhangende 
drijfveren en valt hij op door 
de kale grijswitte 
snavelbasis, die bij de kraai 
zwart is. 
 

Piet Bennink 
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Eten bij Tienelswolde 
 
Ook dit jaar zijn we weer wezen eten bij Tienelswolde. Met een 
kleine 40 personen hebben we weer genoten van een 3-
gangenmenu en elkaars gezelschap. Volgend jaar weer? 
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Klootschieten op een mooie zondagochtend 

Op 27 september j.l. verzamelden zich 12 buurtgenoten voor alweer een leuke activiteit van 

onze buurtvereniging: Klootschieten! 

Het doel van het spel is om met een (met lood verzwaarde) kogel een bepaalde afstand te 

overbruggen in zo min mogelijk onderhandse worpen. Er werd gespeeld in 2x2 teams. De 

theorie is simpel, de praktijk bleek weerbarstiger. Dirk en Annet hadden een parcours 

uitgezet in het bos. In een bos staan bomen, is struikgewas, bevinden zich greppels... Tot 

tweemaal toe werd zelfs een boom geraakt (ik verklap niet door wie) en buiten het pad 

wordt een bal toch snel afgeremd en is vervolgens onvindbaar in het groen. Gelukkig zijn er 

cracks onder ons die op alles voorbereid zijn en zich hadden voorzien van stevige schoenen, 

harken en schoonmaakdoekjes om de bal op te kunnen poetsen. Technisch is het niet alleen 

van belang hoe hard er gegooid wordt maar ook waar op de baan. Over het nemen van de 

bochten bestond geen eenduidige opvatting: moet de loop van het pad gevolgd worden of is 

“afsnijden” toegestaan?  

Het was een gezellige en sportieve happening. Tot slot genoten we op het terras nog even na 

van koffie-met-wat-lekkers-erbij.  

De einduitslag: de winnaars waren Sjoerd, Hilbrand en Trijnie met 45 punten. Op de tweede 

plaats eindigden Wim, Annet en Frederike met 54 punten. Anjo, Fokko en Roelie werden 

met 58 punten derde. Dirk, Ella en Ettie grepen met 64 punten net naast een podiumplaats.  

In 2016 worden de Europese Kampioenschappen Klootschieten in Nederland gehouden. 

Wanneer we in de winter nog een beetje doortrainen kunnen we zo gaan deelnemen ! 
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Mercuriusweg 11 
tel.: 0592 - 544 541

www.printstudiozeven.nl

 Tynaarlo

Hét adres 
voor al uw 
drukwerk 

en
 kopieën  

WA L L D E C O R AT I O N

Transportweg 7 

9482 WN  Tynaarlo

Telefoon 0592 541002

IMPORT EN GROOTHANDEL IN WANDBEKLEDING
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Rondleiding RTV Drenthe 

 

 

Op woensdagochtend 14 oktober ging er een groep van 14 mensen van buurtvereniging 
Noorder-Es voor een rondleiding door de TV- en radiostudio naar RTV Drenthe. 

We werden ontvangen in de vergaderzaal met koffie en cake. Een gepensioneerde 
geluidstechnicus verzorgde deze dag de rondleidingen omdat de officiële rondleider al een 
poosje ziek thuis zat. 

Deze meneer vertelde met zoveel passie over zijn loopbaan als geluidstechnicus en over het 
werken bij RTV Drenthe dat zijn inleideing ruim drie kwartier in beslag nam. 

Maar toen gingen we dan eindelijk de werkvloer op, als eerste mochten we de radiostudio 
betreden. Daar was op dat moment de live uitzending van de Brink bezig. Dirk van Leeuwen 
kreeg daar warempel nog een paar minuten uitzendtijd tot zijn beschikking. Hij mocht vertellen 
wie wij waren en wat wij als buurtvereniging zoal voor onze leden organiseren. Ondertussen 
was het half twaalf en hebben wij de nieuwslezeres nog even aan het woord gehoord en daarna 
ging de rondleiding weer verder. 

We gingen langs bij de geluidstechnicus, daarna mochten we kijken waar de mensen zaten die 
alle muziek uitzoeken voor Radio Drenthe. Nou werkelijk waar, hier stonden duizenden en 
duizenden cd’s.  

Ook mochten we een kijkje nemen in de regiekamer, en natuurlijk hebben we aan de desk 
gestaan van de nieuwslezers van RTV Drenthe in de TV studio. Dit vond iedereen een zeer 
bijzondere ervaring. Normaal bekijk je dit vanuit je luie stoel maar nu stond je gewoon zelf voor 
de camera. (Die natuurlijk niet draaide, maar toch.......) 

En we gingen met elkaar even een praatje maken op de redactie. Daar zat toevallig Andries 
Ophof en hij vertelde ons hoe de opnames op locatie gaan. Dat gaat soms heel simpel als het 
echt heel recent nieuws is, met alleen een mobiele telefoon. En anders gaat hij er met een 
cameraman op af. 

Alle veertien mensen die mee waren op deze rondleiding trokken op het einde dezelfde 
conclusie: we kijken en luisteren in het vervolg met hele andere ogen en oren naar RTV Drenthe. 

We sloten rond 12.30 uur de rondleiding af weer met een kopje koffie.  

 

Ineke Kamphuis 
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Bowlen 
 
 
 
Zaterdagavond 14 november gingen we 
bowlen in het bowlingcentrum in Veendam.  
We waren met 27 mensen op 5 banen.  
 
Er is weer fanatiek gespeeld, want ja, iedereen 
wil natuurlijk die befaamde wisselbeker 
bemachtigen! Met pijn in ’t hart moest 
Christoph Tönjes de beker overdragen aan de 
winnaar van dit jaar, Wim Kuipers. Van harte, 
Wim! 
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Kerstkleurplaat 
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Bokkepootjestaart  
 
 
Wat er al niet besproken wordt bij het bloemschikken! Ook dit recept kwam aan de orde en 
maakten velen nieuwsgierig. Dus voor wie zin heeft om het uit te proberen, succes! 
Met dank aan José Vos en Corrie Moek 
 
Nodig:  
- taartvorm 
- boerencake 
- geklopte slagroom 
- 2 pakken bokkepootjes 
- en eventueel advocaat 
 
Bereiden: 
− taartvorm invetten 
− cake in plakjes snijden, daarna de bodem met de platte kant van de cake vullen 
− dun laagje slagroom er over heen 
− de bokkepootjes halveren in de lengte,1 laag er over heen, dan weer een dun laagje 

slagroom,vervolgens weer een laagje 1/2 bokkepootjes 
− garneren met slagroom en wie advocaat lekker vindt, een klein beetje er overheen om in 

te trekken.  
− Dit alles op laten stijven in de koelkast. 

 
 
       Geniet er van! 
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Univé Zuidlaren
Marktstraat 9,
(050) 409 61 62
e-mail: zuidlaren@unive.nl

Univé’s waardevolle adviezen 
pakken altijd laag uit

Bij Univé kunt u altijd even binnen 

lopen. Want bij het Univé-kantoor bij 

u in de buurt staat de deur wagenwijd 

open. U bent van harte welkom voor 

een goed persoonlijk advies. Uiteraard 

met een lage premie, een uitgebreide 

dekking en een perfecte service. 

Ons eerste waardevolle advies: stap 

snel over de lage drempel van het 

Univé-kantoor bij u in de buurt!

www.unive.nl

DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk. 

Daar plukt ú de vruchten van!
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