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Voorwoord
Onderweg naar ons vakantieadres hoor ik op radio één dat heel veel kinderen tussen de vier en
veertien jaar en dan vooral kinderen van hoogopgeleiden, nooit of nauwelijks buiten spelen. De
resultaten daarvan merkte ik al jaren op school. Wie kan er nog bokje springen of in een touw
klimmen? Geen vaardigheden die je dagelijks nodig hebt, maar die wel iets zeggen over de motoriek
van kinderen. Ook zag ik dat op de middelbare school zelfs nog leerlingen met de auto naar school
werden gebracht en zeker als het regende. Dit alles is niet bevorderlijk voor de zelfredzaamheid en
motorische ontwikkeling van kinderen. Als u dit leest is de straatspeeldag georganiseerd door de
sportfunctionarissen van de gemeente en gehouden in onze buurt, alweer achter de rug. Maar
eigenlijk is het vreemd dat we één keer per jaar een straatspeeldag hebben, elke dag is een
straatspeeldag!
Tijdens onze vakantie staan we op een camping met op het veld achter ons alleen maar families met
kinderen. Geweldig om te zien, de hele dag buiten en maar rennen en spelen en stoeien. Zo hoort
het te zijn.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat het zorgeloos buiten spelen in principe kan met ons
Mensingebrinkje en autoluwe stukken in de buurt.
Elke eerste zaterdag van de maand kunnen ook alle volwassenen spelen en dan doel ik op onze vaste
jeu de ouleso hte d. Ook oor oudere s hij t het erkelijk a le e s ela g te zij o te
blijven bewegen en dan toch meer dan 150 minuten per week matig intensief bewegen zoals door de
Gezondheidsraad wordt geadviseerd. Om flink oud te worden in goede gezondheid moet u vandaag
nog van de bank af komen ( volgens een artikel in een landelijk dagblad ).
Wij, als bestuur van de buurtvereniging, proberen daar ons steentje aan bij te dragen door allerlei
activiteiten te organiseren, misschien niet altijd intensief genoeg om gezond oud te worden, maar
wel de moeite waard om u van die bank af te krijgen.
Laat u verrassen door wat we de komende tijd voor u in petto hebben, maar misschien eerst
genieten van een paar mooie zomermaanden en van een waarschijnlijk welverdiende vakantie!
Corry de Wit
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Activiteitenagenda 2019
Noteer in de agenda
8 september
15 september
23 september
28 september
3 oktober
5 oktober
16 december

Fietspuzzeltocht
Klootschieten
Cursus reanimatie en AED
Stratentoernooi Jeu de boules
Herfstbloemschikken
Bezoek Meyer Werft, Papenburg
Kerstbloemschikken en creatieve activiteit

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.
30 januari 2020
26 september 2019
27 februari
31 oktober
26 maart
28 november
30 april
19 december

Data Jeu de boules
Op onderstaande zaterdagen om 10.00 uur wordt jeu de boules gespeeld op de Mensingebrink. U
bent van harte welkom om mee te spelen, opgave vooraf is niet nodig.
Contactpersoon mevr. Elise de Vries, tel. 4096580.
3 augustus
28 september - Stratentoernooi
7 september

Data oud papier 2019
5 augustus
2 september
7 september
16 september
7 oktober
19 oktober

Handboogvereniging
Handboogvereniging
Chr. Zuidlaarder Mannenkoor
OBS De Schuthoek
Handboogvereniging
Chr. Zuidlaarder Mannenkoor

28 oktober
4 november
18 november
30 november
2 december
16 december

OBS De Schuthoek
Handboogvereniging
OBS De Schuthoek
Chr. Zuidlaarder Mannenkoor
Handboogvereniging
OBS De Schuthoek

Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 september 2019.
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.
Wanneer u niet wilt dat foto’s van u of uw gezinsleden worden gepubliceerd op onze
website of in ‘t Esblattie, kunt u dat via hetzelfde e-mailadres doorgeven.
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De fietspuzzeltocht stond eigenlijk in mei al gepland. Maar in verband met onder meer de
Avondvierdaagse bleek het niet goed uit te komen en hebben we besloten het te verzetten.
De nieuwe datum is zondag 8 september.
De start is tussen 14.00 en 14.30 uur op de brink aan de Mensinge, bij de jeu de boules baan.
Ook de finish is aan het Mensinge brinkje tussen 16.00 en 16.30 uur met een hapje en een
drankje. Ook is er dan de prijsuitreiking.
Iedereen is van harte welkom en we fietsen in en rond de omgeving van Zuidlaren.
Kinderen onder de 13 jaar mogen deelnemen onder begeleiding van een volwassene.
Opgave voor 1 september bij Tineke Nijenbanning, e-mail adres jj.nijenbanning@planet.nl of
bellen 050-4096524.
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Klootschieten
Ook dit jaar gaan we weer klootschieten.
We verzamelen aan de Jeu de boules baan op de Mensingebrink. De route gaat weer door het bos
aan de overkant van de Stationsweg, na afloop wordt voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd.
Wanneer:
15 september
Tijd:
10.30 tot ± 13.00 uur
Waar:
Verzamelen bij Jeu de boules
baan op de Mensingebrink
Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt zich opgeven bij Wim Kuipers, tel. 4095311 of
wkuipers@admkantoorkuipers.nl.

Jeu de Boules (straten)toernooi
Stratentoernooi
Wegens blijvend succes houden we ook dit jaar een jeu de boules toernooi. Dit jaar is het op
zaterdag 28 september en dat is ook nog eens nationale burendag! Komt dat even mooi uit.
We beginnen om 10.00 uur met de teams, het liefst per straat. Dus zorg dat je straat is
vertegenwoordigd! Is er niemand te vinden in de straat die mee wil doen, kom dan gerust
toch, er kan altijd worden aangesloten bij een ander.
Wanneer: zaterdag 28 september
Tijd:
10.00 uur
Waar:
Mensingebrink
Opgave:
Graag je team opgeven uiterlijk 21
september i.v.m. de wedstrijdindeling opgeven
bij Elise de Vries, Heijtinge 9, 050-4096580

of elise62@live.nl .
Voor koffie en thee en iets lekkers wordt
gezorgd!
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Damesmode | Modeaccessoires | OOZOO Dealer
Met elke 2-3 weken nieuwe collecties

Lifestyle De Kroon

Stationsweg 4a | 9471GR | Zuidlaren | Tel: 050-4090008
www.lifestyle-dekroon.nl
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Cursus Reanimatie en AED bedienen

Het is ons gelukt om U een reanimatiecursus in onze buurt aan te
bieden.
René Koning zal de cursus geven, René is al 43 jaar zeer nauw
betrokken bij de EHBO afdeling Zuidlaren- Anloo.
Wat komt er aan bod in de cursus? Onder anderen: “De oorzaken van een circulatiestoornis,
de controle ademhaling/circulatie, bewusteloosheid, stabiele zijligging, Heimlich greep,
alarmering, beademing en reanimatie, uitleg reanimatie gekoppeld aan een AED, theorie
AED en praktijkgebruik AED (Automatische Externe Defibrillator)”.
De cursus wordt gegeven op maandag 23 september a.s., aanvang 19.00 uur in de RK kerk,
Verlengde Hondsrugstraat 24A in Zuidlaren. Het betreft een avondvullend programma.
De kosten zijn €30,00 per persoon, inclusief BLS (Basic Life Support) en AED certificaat, te
betalen aan René op de cursusavond. U krijgt dan een nota en deze kunt U bij sommige
ziektekostenverzekeringen declareren.
U kunt zich opgeven bij Tineke Nijenbanning tot maandag 9 september, via e-mail
jj.nijenbanning@planet.nl of bellen 050-4096524.
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Bloemschikken!!!!
Op dit moment, met de prachtige warme dagen, schitterende bloeiende tuinen , de vakantie
voor de deur, kun je je er nog bijna geen voorstelling van maken ,maar toch staat straks in
oktober de herfst weer voor de deur.
Dat is altijd een prachtige tijd om mooie herfstdecoraties te maken.
Op donderdag 3 oktober gaan we aan de slag met als thema: Herfst.
Het is de bedoeling dat men zelf groen meeneemt. Denk aan kleine blaadjes klimop, bessen,
eikenblad , hortensia ed. Laat je fantasie de gang gaan.
Wil je zelf even een snoeischaar ,mesje of tangetje meenemen?

We starten om 19.30 uur in de Ludinge.
De kosten bedragen € 5,00 , ( inclusief koffie)
Opgave voor 25 september bij Annet van Leeuwen annetvanl@hotmail.com
Betty Eefting

bettyeefting@hotmail.com
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4093967
4091490

Samen gaan
voor resultaat
Wij zijn Hut Accountants:
accountants en belastingexperts
die betrokkenheid bij u en uw
onderneming hoog in het vaandel
hebben. Al meer dan 30 jaar gaan
we samen voor resultaat.

hutaccountants.nl | Mensinge 2, Zuidlaren
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Bezoek aan Meyer Werft in Papenburg
Wij organiseren zaterdag 5 oktober een uitstapje naar
de Meyer Werft in Papenburg, waar de grootste
cruiseschepen ter wereld worden gebouwd.
We hebben de uitgebreide rondleiding van 2,5 uur
geboekt en hopen dat we een Nederlands sprekende
gids tot onze beschikking hebben. Dat kon helaas bij
het ter perse gaan van dit Esblattie nog niet met
zekerheid worden gezegd. De rondleiding start om
15.30 uur en daarna is er een mogelijkheid om in
Rhede bij Schnitzel-und Buffethaus “Olle Rheen” met
z’n allen een hapje te eten.
Als buurtvereniging bieden wij deze bezichtiging aan voor € 12,50.
Het vervoer is voor eigen rekening en het eten natuurlijk ook. Als u zich opgeeft, wilt u dan aangeven
of u graag met iemand mee wilt rijden of dat u mensen wel mee wilt nemen. Wij zullen dan het
carpoolen regelen. Geef ook aan of u na afloop van de rondleiding het leuk vindt om nog mee te
gaan naar Rhede en daar wat te eten met elkaar.
Zaterdag 5 oktober
15.30 uur in Papenburg, evt. tijdstip voor gezamenlijk vertrek uit Zuidlaren nader af
te spreken.
Kosten:
€ 12,50 p.p. (dit betreft alleen de rondleiding)
Opgave:
vóór zondag 28 juli d.m.v. een telefoontje of een het sturen van een mail. Vermeld
dan duidelijk of u alleen naar Papenburg wilt of ook naar Rhede. Bij Corry de Wit, tel. 050-4094158,
e-mail: corrydewit@ziggo.nl.

Wanneer:
Hoe laat:

Wees er snel bij, want vol= vol.
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DRUKKERIJ
PRINT STUDIO ZEVEN

Mercuriusweg 11
9482 WK Tynaarlo
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De dru

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

Vrijdagavond niets te doen? ….. dan hebben wij wel iets voor jou!
Vanaf 6 september 2019 starten wij weer met onze Volleybalgroep “Vrijdagavond half
negen”. Ooit, zo’n 28 jaar geleden, is deze groep ontstaan uit de buurtvereniging “NoorderEs”.
Tot nu toe is het gelukt om altijd met minimaal 10 man/vrouw op het veld te staan. Alleen
wordt het nu tijd om er een aantal mensen bij te gaan zoeken.
We bestaan op dit moment uit zo’n 15 mannen en 1 vrouw (die het ontzettend naar haar zin
heeft bij al die kerels!!).
Wij volleyballen van 20.30 – 22.00 uur op de vrijdagavond. Vanaf 6 september in gymzaal De
Ludinge in onze wijk.
Interesse? …. Kom gewoon een keer gezellig langs, ervaar de sfeer, doe een keer vrijblijvend
mee en ….. dan horen we het wel.
Wat kost dat? Nou, zeg maar “veel
voor weinig”. Als je langs komt
bespreken we de details.
Namens “Vrijdagavond half Negen”,
Harry de Vries.

Of…… hebt u op maandagavond niets te doen? Ook in onze wijk…
De heren zijn van harte welkom om te komen sporten bij de Zuidlaarder gymnastiek
vereniging, ZGV. Deze groep heeft op maandagavond ook ruimte voor extra mensen. Na de
zomervakantie gaan ze weer los vanaf 26 augustus.
Dit sportieve uur voor heren heet ‘Conditietraining’. Hier worden allerlei verschillende,
bekende en minder bekende, sporten en spellen of bv. circuit gedaan. Lekker sportief én
gezellig. Door de variatie ook nooit saai. Van harte welkom om een keer te komen meedoen!
Wanneer:
Waar:

Maandags 20.00-21.00 uur
MFC De Ludinge

Namens de herengroep,
Christoph Tönjes
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Paasinstuif
Op 22 april leek het, wat het weer betreft, wel een zomerinstuif in plaats van een
paasinstuif. Omdat de paasdagen voor veel gezinnen te combineren was met de
meivakantie, waren er helaas geen kinderen en hebben de senioren met veel plezier de
verstopte eieren gezocht voor ze gesmolten waren.

Twee bestuursleden geconcentreerd
aan het werk

Zou Ella, onze super jeu de boulster,
ook zo goed zijn in neut’n schait’n?
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Oh, oh, wat een serieuze
zaak!

Zo ziet vreugde eruit over
een goede “smeet”.
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Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren T. (050) 317 24 10 E. info@theatermozaiekzuidlaren.nl

WE ZIEN U GRAAG
IN SEIZOEN 2019-2020!

HANS KAZÀN EN STEVEN KAZÀN

HENK POORT

JOCHEM NOOYEN

TRYO

WIA BUZE

JEUGDCIRCUS BOMBARI

BRUUN EN JAN

JULIKA MARIJN

KABARETT DAPITULET

MAURICE HERMANS

KLASSIEKE MUZIEK
IN MOZAIEK
DUO VERDES, HEXAGON ENSEMBLE
UTRECHTS HARP TRIO & DE THUISKOMST

HANDSOME POETS

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN TICKETS OP WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL
18

Straatspeeldag
Woensdag 26 juni vond de uitgestelde straatspeeldag plaats onder prachtige
weersomstandigheden.
Er was een spannende speurtocht uitgezet door de sportfunctionarissen van de gemeente.
Een mooie groep kinderen (ongeveer 25) werd in groepjes verdeeld en moest bij elke
opdracht een letter zoeken, de laatste letter konden ze op het Mensinge brinkje verdienen
met handboogschieten. Er werd met veel passie geschoten!

Als alle letters op de juiste plaats waren ingevuld ontstond het woord buitenspelen.
Voor alle kinderen was er aan het eind ranja en een heerlijke appel, alles gesponsord door
Albert Heijn.
Het was weer een gezellige middag en de kinderen keerden weer voldaan naar huis.
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EINDRESULTAAT KLAVERJASCOMPETITIE
Buurtvereniging “Noorder-Es”, Zuidlaren
Seizoen 2018-2019:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Klaas Swaving
Peter Donkerbroek
Edwin Venema
Tjaard Zwaneveld
Geert Komduur
Dirk van Leeuwen
Tineke Nijenbanning
Silvia de Jonge
Diety Swaving
Annet van Leeuwen
Riek Medendorp
Ettie Kuipers
Grietje van Calker
Bert Veldman
Harry Hoeksema
Flip Kuiper
Mattijs Heyenga
Wim Kuipers
Frederike van Marle
Lammy Hogenesch
Nico Wielinga
Roelof Nijenbanning
Betty Eefting
Willem Eefting
Christoph Tönjes
Ferdinand ten Damme
Corry de Wit
Gé Donkerbroek

26438
26241
25516
25385
25034
24740
24713
24283
24277
23612
23250
23169
23158
22735
22311
21920
21338
21188
20632
20431
18600
18444
16434
13724
13482
13016
11403
3748

5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
5 keer
4 keer
4 keer
4 keer
3 keer
3 keer
3 keer
3 keer
1 keer

Vanaf september starten we weer met het nieuwe seizoen.
Elke laatste donderdag van de maand, tenzij anders opgegeven.
Mocht u ook mee willen doen, dan kunt u contact opnemen met Ettie Kuipers, tel. 4095311
Data voor de klaverjasavonden na de zomer zijn :
26 september
31 oktober
28 november
19 december
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Uw totaal leverancier voor
Bruna Zuidlaren
Stationsweg 4b
9471 GR Zuidlaren
050-4094883
bruna0845@brunawinkel.nl

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Jilt & Froukje Cazemier
www.restaurant-devlindertuin.nl
Stationsweg 41
9471 GK Zuidlaren
Tel: 050-4094531
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boeken
tijdschriften
wenskaarten
schoolspullen
kantoorartikelen
cadeau en souvenirs
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