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Voorwoord

Wat een bijzonder voorjaar! Zulke hoge temperaturen en dat in mei en begin juni, voorlopig
lijkt er nog geen eind aan te komen. Nu maar hopen dat in de zomer die nog moet beginnen
de westenwinden niet voor wateroverlast gaan zorgen doordat het zeewater dusdanig is
opgewarmd dat er kans is op een natte zomer. Ook op woensdag 13 juni was het mooi weer,
toen de gemeentelijke straatspeeldag weer plaatsvond op het Mensingebrinkje onder de
bezielende leiding van Harry de Vries. Er waren weer veel jonge buurtbewoners aanwezig.
Nog even een poosje vasthouden dit weer!
In de meivakantie waren er ook voldoende jongelui die wel zin hadden in een middagje
springen bij Jump XL in Groningen. Een geslaagde middag waarvan u elders in het Esblattie
een verslag kunt lezen.
Terwijl voor gezinnen met schoolgaande kinderen bijna de “grote“ vakantie begint en
ondertussen pensionado´s met hun caravans en campers Europa onveilig maken, zit een
aantal leden van onze buurtvereniging niet stil. Er wordt druk gewerkt aan de organisatie
van de Noorder Esmarkt tijdens het pleinfeest op zaterdag 8 september. Hou deze dag alvast
vrij in uw wellicht drukbezette agenda. Verderop in dit blad kunt u er alles over vinden en
zich al opgeven voor dit unieke evenement.
Ook hebben 2 leden van onze buurtvereniging in de winter en het voorjaar niet stil gezeten.
Bram Schmidt timmerde een fantastische “ruilboekenkast“ die door Piet Bennink werd
geschilderd. Ook hierover leest u meer elders in dit blad.
Ik wens u veel leesplezier!

Corry de Wit
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Activiteitenagenda 2018
Noteer in de agenda:
8 september
6 oktober
11 oktober

Pleinfeest
Stratentoernooi Jeu de boules
Herfstbloemschikken

Data klaverjasavonden
Maandelijks wordt er geklaverjast met een enthousiaste groep. Dit is op donderdagen
(meestal de laatste van de maand) van 19.30 tot ongeveer 23.00/23.30 uur in wijkcentrum
De Ludinge. U bent van harte welkom om mee te spelen.
Contactpersoon mevr. Ettie Kuipers, tel. 4095311. Afzeggingen vóór 12.00 uur.
27 september 2018
25 oktober
29 november
20 december

31 januari 2019
28 februari
28 maart
25 april

Data Jeu de boules
Op onderstaande zaterdagen om 10.00 uur wordt jeu de boules gespeeld op de
Mensingebrink.
Zaterdag 7 juli
Zaterdag 4 augustus

Zaterdag 1 september
Zaterdag 6 oktober

Data oud papier 2018
2 juli
16 juli
6 augustus
1 september
3 september
1 oktober

Handboogvereniging
OBS De Schuthoek
Handboogvereniging
Chr. Zuidlaarder Mannenkoor
Handboogvereniging
Handboogvereniging

20 oktober
5 november
24 november
3 december
5 januari 2019

Chr. Zuidlaarder Mannenkoor
Handboogvereniging
Chr. Zuidlaarder Mannenkoor
Handboogvereniging
Chr. Zuidlaarder Mannenkoor

Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 september 2018.
Inleveren kan bij Léonie Berkouwer, leonie.berkouwer@gmail.com.
Foto’s en informatie voor op onze website kunt u mailen naar
info@noorder-es.nl
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NOORDER-ES Markt
Datum: Zaterdag 8 September
Rommelmarkt met leuke activiteiten
Aanvang: van 11.00 uur tot 16.00 uur.

BBQ en muziek van 18.00 tot 01.00 uur
Locatie: Mensinge Brink

•
•
•
•
•
•
•

Springkussen
Steekijs verkoop
Rad van fortuin
Spellen parcours
Medewerking van adverteerders/ondernemers Esblatie
‘s avonds Muziek DJ Jelmer
Feesttenten

Rommelmarkt voor leden is gratis tot 4m. (mocht er meer gewenst zijn dan € 5,00)
Kosten BBQ voor volwassenen € 10,00. p.p.
Kosten BBQ voor kinderen (tot 12 jaar) € 5,00 p.p.

Opgave voor Rommelmarkt en BBQ (graag apart vermelden) voor 27 augustus
bij Frederik de Jonge, e-mail f-dejonge@home.nl, tel. 050-4096779.
Graag bijdrage van de BBQ van te voren betalen bij Wim Kuipers ( i.v.m. catering)
Overmaken per bank mag ook Bank nr: NL75RABO0376003588 (Graag wel naam en BBQ vermelden)
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Jeu de Boules - stratentoernooi en maandelijks spelen

Stratentoernooi
Het was vorig jaar zo leuk dat we het gewoon weer doen: op zaterdag 6 oktober houden we
een jeu de boules toernooi. We beginnen om 10.00 uur en vormen dan teams, het liefst per
straat. Dus zorg dat je straat is vertegenwoordigd!
Wanneer: zaterdag 6 oktober
Tijd:
10.00 uur
Waar:
Mensingebrink
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Maandelijks spelen
De maandelijkse speelochtend vindt ook
nog gewoon plaats, en wel op de
zaterdagen 7 juli, 4 augustus en 1
september om 10.00 uur. Ook dit is op de Mensingebrink.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Wie op andere tijden wil spelen kan de ballen ophalen bij Elise de Vries.

Voor informatie
Elise de Vries
Heijtinge 9
050-4096580
elise62@live.nl
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Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren T. (050) 317 24 10
E. info@theatermozaiekzuidlaren.nl

ONS PROGRAMMA VOOR
SEIZOEN 2018-2019

SIMON & GARFUNKEL ACOUSTIC

ANNE-MARIE JUNG

MATROESJKA

JORIS LINSSEN & CARAMBA

LOEK PETERS

CAROLA SMIT,
DICK PLAT
EN DENNIS SIER

JANKE DEKKER EN AMY EGBERS

PETER FABER

GERARD ALDERLIEFSTE

YVONNE VAN
DEN EERENBEEMT

AGEETH DE HAAN

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN TICKETS OP WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL
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Herfstbloemschikken

De zomer begint net, maar toch vast een
aankondiging voor het herfstbloemschikken.
Het thema wordt aan het einde van de
zomer bekend gemaakt, dus hou de flyer
over het pleinfeest, de Noorder-Es Markt, in
de gaten!
Het is de bedoeling dat men zelf groen meeneemt. Denk aan kleine blaadjes klimop, bessen,
eikenblad , hortensia e.d. Laat je fantasie z’n gang gaan.
Wil je zelf even een snoeischaar, mesje of tangetje meenemen?

Wanneer:
Waar:
Kosten:
Opgave:

donderdag 11 oktober om 19.30 uur
Wijkcentrum de Ludinge.
(onder voorbehoud) € 5,00 ( inclusief koffie).
voor 1 oktober bij Annet van Leeuwen, annetvanl@hotmail.com, tel. 4093967
of Betty Eefting, bettyeefting@hotmail.com, tel. 4091490.
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Hanging basket maken bij Van Oostwaard in Zuidbroek
Dinsdag 20 maart was het weer zover. Met een groep dames gingen we naar Zuidbroek voor
de workshop Hanging basket maken. De familie Van Oostwaard heeft koude kassen dus in de
winter worden geen plantjes gekweekt maar gebruiken ze de kas voor workshops en als
onderdak voor schapen en geiten. In de kas was een ruimte ingericht met werktafels en
allemaal soorten stekjes. Hier kregen we onder het genot van koffie en wat lekkers een
uitgebreide uitleg over de groei en bloei en de do’s en don’ts van de plantjes. Daarna konden
we aan het werk met het vullen van de basket en het insteken van de plantjes. Er was volop
plantjeskeuze in allerlei kleuren, dus de mand kon je zo bont maken als je zelf wou. De
basket blijft tot na ijsheiligen in de kas staan, daarna mag hij opgehaald worden. Aangezien
in de kas ook allemaal schapen en geiten verblijven hadden we een gezellig
”achtergrondmuziekje” (bèèh) Tijdens de workshop werden er zelfs nog 2 lammetjes
geboren. Al met al een gezellige avond en de basket staat volop in bloei in de tuin.
Groeten, Vreni
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Paasbijeenkomst
Op woensdag 21 maart togen Tineke Nijenbanning en
ondergetekende naar Mozaïek om daar bij de brei- en haakclub
te vragen of het misschien mogelijk zou zijn om voor de
paasbijeenkomst (anderhalf week later!) paasnetjes te haken
voor de kinderen. Dit bleek totaal geen probleem. Er was al een
haakinstructie voor een paasnet gekopieerd, maar dat bleek
deels overbodig. We hoorden over vasten, lusjes, stokjes, terwijl
er ondertussen druk werd gehaakt. Tijdens het breien en haken
kwamen allerlei verhalen voorbij over hoe er vroeger langs de
deuren werd gegaan om noten, eieren of sinaasappels te vragen
voor in het netje. Het werd al snel duidelijk dat de tradities
regionaal nogal verschilden.

Ook was er een dame die 3 paashazen had gebreid. Tineke heeft
ze toen direct `geconfisqueerd` om tijdens de paasbijeenkomst te
kunnen gebruiken als prijsjes bij het neut´n schait´n. We spraken
af dat we na anderhalve week de paasnetjes bij de balie zouden af
kunnen halen en inderdaad, op Goede Vrijdag stond er een doos
met voldoende netjes klaar om voor alle kinderen op tweede
paasdag een net met wat verrassingen erin te hebben.
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Op die tweede paasdag hadden we inderdaad een geslaagde
bijeenkomst met een mengeling van gezinnen met kinderen,
senioren uit de buurt of Mozaïek.

De kinderen zochten naar eieren op het voorterrein van Mozaïek
en de ouderen wijdden zich onder bezielende leiding van Dinus
Vos aan het neut´n schait´n. Na het eieren zoeken gingen de
kinderen knutselen, sjoelen of probeerden op een minibaan ook
een nootje te schieten. Ondertussen werd er paas- en suikerbrood
gegeten en druk gekletst. Ook lieten de kinderen vol trots hun
paasnet zien aan de bewoners aan Mozaïek die op hun beurt weer
trots waren dat hun net een gelukkige eigenaar had gekregen.
Corry de Wit
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Boekenruilstand
Eindelijk was het zover: Onze boekenruilstand was klaar en kon onthuld worden!
Nadat op vrijdag 4 mei de kast was geplaatst op het Mensingebrinkje, op de hoek Campinge Lottinglaan en onder een laken was verstopt, mocht het grote publiek op de eerste zaterdag van de
maand, voorafgaand aan het jeu de boules, de kast voor het eerst aanschouwen en vullen natuurlijk.
Onze eminence grise, Piet Bennink , was gevraagd om de kast te schilderen en Piet zou Piet niet zijn
als hij daar niet een eigen draai aan had gegeven. I.p.v. boekenruilstand heet de kast nu:

ruilboekenkast.
Ook hadden we Piet gevraagd om de
kast te onthullen en zie daar: in de
persoon van Berend Botje trok Piet het
laken van de kast en konden de
buurtbewoners de prachtige kast
bewonderen. Hulde aan Bram Schmidt,
die de kast gemaakt heeft, en aan Piet
natuurlijk.
Meteen werd de kast gevuld en volgens
Hennie Stenveld, die een oogje in het
zeil houdt, wordt er al druk gebruik
gemaakt van de kast.
Daarna werd er nog driftig jeu de boules
gespeeld. Hiervoor zijn ook bewoners
van Mozaïek uitgenodigd, maar
vooralsnog bestaat hier geen
belangstelling voor. De catering werd
deze keer verzorgd door Erik Mars en
Gina Onrust.
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Maallust en Kaaslust- Een avondje uit met de buurt
Vrijdagavond rond een uur of zeven... plotselinge drukte bij het pleintje. Diverse auto’s stoppen en
uit alle richtingen komen er buurtbewoners aanstappen, zichtbaar goed geluimd.
Je ziet enkele voorbijgangers verwonderd kijken. “Wat zou hier nou aan de hand zijn ? Wat doen al
die mensen hier rond dit tijdstip?”
Wij wisten het natuurlijk maar al te goed. We gingen op weg naar “Hollands Siberië”, want zo werd
Veenhuizen vroeger ook wel genoemd. Vanaf het begin van de negentiende eeuw werden
duizenden bedelaars, landlopers, weduwen en wezen naar dit – voor het westen van Nederland –
verre oord gebracht.
Generaal Johannes van den Bosch was de grote man achter een initiatief om kansarme mensen/
gezinnen een tweede kans te bieden op een beter leven. Hij richtte hiertoe de Maatschappij van
Weldadigheid op, waarbij tucht en orde voorop stonden. Vorig jaar is dat op treffende wijze nog
uitgebeeld door de theatervoorstelling “Het Pauperparadijs”, opgevoerd op het terrein van de
voormalige kolonie.
Je kunt de stichtelijke teksten, waarbij “arbeid adelt” en dergelijke frases ook nu nog zien op de
diverse gebouwen, die op het terrein staan. Het is op zich al de moeite waard om daar eens een
kijkje te gaan nemen. En voor degenen, die de sfeer van toen echt willen proeven, rijdt er ook een
oude “boevenwagen rond, waarmee je over het hele complex en daarbuiten een leerzame en
interessante toer kunt maken onder begeleiding van een gids.
Over proeven gesproken, één van de gebouwen heet Maallust, gelegen op het voormalige
industriecomplex .De huidige brouwerij en het proeflokaal bevinden zich nu in de vroegere
graanmaalderij. Daar aangekomen werden we in twee groepen verdeeld en de rondleidingen en
proeverijen konden beginnen. Frederik de Jongë had alles voor ons georganiseerd en het liep
allemaal prima, waarvoor dank Frederik.
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De ene groep kreeg een rondleiding door de brouwerij en vanzelfsprekend konden we ook een paar
lekkere biertjes van Maallust proberen, variërend van licht bier tot een meer zwaardere jongen
(Maalllust Tripel van 8,7 %). We kregen veel tekst en uitleg over de manier waarop het bier wordt
gebrouwen en de distributie ervan naar de slijterijen. Het bier is dus niet te koop in de supermarkt!
De andere groep ging onder leiding van Jan
Craens naar de kaasmakerij. Hij vertelde
ons, dat de gebouwen in desolate staat
verkeerden, toen ze het plan opgevat
hadden er iets leuks en karakteristieks mee
te doen . Die zuivelfabriek was in 1908
gebouwd maar kennelijk heel slecht
onderhouden. Nu is het weer tip top in orde
en dient dus als kaasmakerij en proeverij en
je kunt er natuurlijk ook zeer speciale kaas
kopen. Enkelen van ons hebben dat aan het
eind van de rondleiding ook gedaan. We
konden een stuk of zeven verschillende
kazen proeven en dat hebben de meesten
van ons dan ook met alle plezier gedaan.
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Echt de moeite waard om – als je deze
avond om één of andere reden gemist
hebt – een keertje te bezoeken. Jan
vertelt heel enthousiast en hij is een
echte kenner.

Aan het eind van de avond kwamen we
weer samen in de brouwerij en we
hebben nog een paar lekkere biertjes
gedronken in een zeer gezellige sfeer!
Nogmaals , een echte aanrader daar in
Veenhuizen om een bezoekje te brengen.

Koos Fidder
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Jump XL Groningen
2 mei was het dan zo ver. We mochten met
de buurtvereniging naar Jump XL. De
opkomst was goed en we vertrokken vanaf
het brinkje in auto's naar Groningen. Eenmaal
aangekomen moesten we ons aanmelden en
kregen twee armbandjes. Zo konden we twee
uur lang springen. Er waren verschillende
trampolines waar we op konden springen en
spelletjes op konden doen. Tussentijds kon er
limonade gedronken worden, bij de tafels
waar de ouders genietend onder het genot
van een kopje koffie toe keken. Na twee uur
springen werden we nog getrakteerd op een
ijsje en stapten de kinderen moe, maar
vrolijk, weer in de auto voor terugweg.
"Het voetballen was het leukste!"
"Het was cool om elkaar af te gooien
met de bal"
"Iedereen rende achter me aan, dat was echt leuk!"
Het enthousiasme was groot. Volgend jaar weer zo'n leuk uitje?
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Avondvierdaagse
Burgemeester Thijsen opende op maandag 14 mei de avondvierdaagse onder fantastische
weersomstandigheden.
Deze avond begonnen wij met enkele buurtgenoten aan onze eerste avond, het was een
prachtige wandeling. Dinsdagavond kregen wij versterking uit de buurt. Er was belangstelling
voor zowel de 5 km. als de 10 km. Ook was het mogelijk om 1 avond te lopen.
Halverwege de route kregen de schoolkinderen drinken en een heerlijk stuk komkommer.
Ook voor ons werd prima gezorgd, Henny Stenveld en haar man Bé stonden ons op te
wachten met koffie en iets lekkers.
De laatste avond werden we met muziek binnen gehaald vanaf de Zuider brink naar de Zwet
wat erg gezellig was. Enkele mannen stonden er met een bloemetje voor hun vrouw, is dat
niet mooi .
Voldaan en met een mooie medaille gingen wij weer huiswaarts.

Een enthousiaste wandelaarster
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Buitenspeeldag 2018
We gingen op de tumblingbaan en toen
gingen we allemaal oefeningen doen. zoals
rennen,springen,huppellen en kruipen en in
de pauze kregen we een appel en wat
drinken en toen gingen we stoepkrijten van
het wk.
ik vond de buiten speeldag heel leuk.
groetjes eva jonker

23
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Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
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Tel.: (0592) 54 45 41
info@printstudiozeven.nl
www.printstudiozeven.nl

Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Zoals jullie misschien weten is er met ingang van 25 mei een nieuwe wet van kracht voor de
bescherming van persoonsgegevens. Dit is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit
is van toepassing voor bedrijven maar ook voor verenigingen, zoals ook onze buurtvereniging
Noorder-Es. Dus ook wij als buurtvereniging Noorder-Es moeten hieraan voldoen.
Belangrijkste bepalingen die voor deze wet gelden zijn:
De belangrijkste bepalingen uit de Wbp over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn
als volgt samen te vatten:
•

Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en
zorgvuldige manier worden verwerkt.

•

Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt
voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.

•

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste
op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens
verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.

•

De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere
gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.
Wij zetten binnenkort op de website www.noorder-es.nl een document waarin wij zaken hebben
vastgelegd.
Mocht je hierover nog vragen hebben dan kun een mail sturen naar info@noorder-es.nl.
Je kunt ook contact opnemen met Wim Kuipers, tel: 06-22433729.

Frederik de Jonge

Toneelclub
Enige tijd geleden deden we een oproep voor het instuderen van een ( kinder)theatervoorstelling
voorafgegaan door een theaterworkshop. Helaas hadden we hiervoor te weinig aanmeldingen zodat
de theaterworkshop niet door kon gaan.
Maar….. misschien zijn er in onze buurt best wel mensen die het toneelspelen wel leuk vinden en
misschien ook wel een éénakter in willen studeren. We hebben een regisseur, we hebben een paar
enthousiaste mensen, nu nog een paar mensen erbij en we hebben avonden plezier die we kunnen
afsluiten met één (of meerdere) voorstellingen.
Wil je het eens proberen, meld je aan bij Corry de Wit en wie weet hebben we volgend jaar een
geweldig optreden op onze ALV en misschien wel meer.
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