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Voorwoord

Nu de zomer toch echt afgelopen is, kunnen we weer genieten van de herfstkleuren, het gezellig
binnen zijn , maar ook worden we weer overladen met nieuws over de nieuwe herfstmode,
herfstfairs, herfsttrips en ga zo maar door. In de supermarkten liggen alweer de pepernoten en de
chocoladeletters. Het lijkt alsof we de hele dagen vermaakt moeten worden en of er altijd
geconsumeerd moet worden. Door het overvolle aanbod van allerlei producten en activiteiten lijkt
het alsof er zo, bewust of onbewust, behoeftes gecreëerd worden. Soms krijg ik het gevoel dat
mensen geacht worden elk weekend leuke dingen te doen. Daarom lijkt het soms lastig om mensen
nog te verrassen.
Daarom waren we ook heel blij ( en verrast! ) dat we enorm veel opgaves hadden om een kijkje te
gaan nemen bij de Meyerwerf in Papenburg waar de grote cruiseschepen worden gebouwd. Ik
betwijfel of dit de behoefte om een cruise te gaan maken heeft vergroot, maar de rondleiding was
zeer geslaagd. Ook was het daarna gezellig bij het eten in Rhede.
Het blijft voor het bestuur lastig om in te schatten wat mensen leuk vinden. De vaste jeu de
boulesochtenden ( elke eerste zaterdag van de maand ) worden niet druk bezocht, maar het
stratentoernooi tijdens de burendag op 28 september was weer een succes. Ook moesten we de
(familie-)puzzeltocht en het klootschieten afgelasten vanwege te weinig opgave, maar de opgave
voor de AED-cursus was zo groot dat we een tweede avond hebben georganiseerd. Mocht u nog
ideeën hebben voor een activiteit, laat het ons weten!
In samenwerking met Everswolde en Nieuw Laarhof gaan we een AED apparaat aanschaffen dat ook
altijd bereikbaar is. Meer hierover leest u verderop.
Ook zijn we alweer bezig met vooruit kijken naar en invullen van de activiteiten in de
wintermaanden. We laten het kerstbloemschikken en kerstknutselen zo op elkaar aansluiten dat we
het “knutselprodukt” kunnen combineren bij het bloemschikken.
We hebben natuurlijk onze vaste activiteiten zoals de nieuwjaarsbijeenkomst en de ALV. De laatste
is vanwege een overvolle Ludinge pas half maart. Tussen beide activiteiten in proberen we weer een
creatieve avond in te plannen, zoals we twee jaar geleden een schilderworkshop hebben gehouden.
Ik wens u veel leesplezier en wie weet zien we elkaar binnenkort bij een activiteit.

Corry de Wit
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Activiteitenagenda 2019-2020
Noteer in de agenda
16 december
11 januari
18 maart

Kerstbloemschikken en creatieve activiteit
Nieuwjaarsbijeenkomst
Algemene Ledenvergadering

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 februari
31 oktober
26 maart
28 november
30 april
19 december
30 januari 2020

Data oud papier 2019-2020
19 oktober
28 oktober
4 november
18 november
30 november

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

2 december
16 december
4 januari 2020
20 januari

Handboogvereniging
OBS De Schuthoek
Chr. Zuidlaarder Mannenkoor
OBS De Schuthoek

Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 december 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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Kerstdecoratie maken en kerstbloemschikken
Op maandag 16 december gaan we kerstdecoraties maken en
kerstbloemschikken. Mocht u nou met z’n tweeën creatief willen
zijn, dan kunt u de resultaten ervan combineren. Het is namelijk
zo bedacht dat de kerstdecoratie op de plank met het
kerstbloemstuk kan worden gezet. Maar u kunt natuurlijk ook óf
alleen de decoratie maken, óf alleen bloemschikken.

Kerstdecoratie
Het wordt inmiddels een traditie, ook dit jaar organiseren wij
een creatieve workshop voor de kerst. We gaan ditmaal van
berkenstammetjes een natuurlijke “kaarsenstander“maken met
een vlam van hout en gedecoreerd met jute en sterretjes.
Deze workshop is voor iedereen die een beetje handig en
creatief is. Wij zorgen voor de berkenstammen en de overige
materialen. Je kunt zelf de vlam uitzagen en daarna de
stammetjes decoreren. Wij zorgen dat iedereen hieraan kan
meedoen en helpen je mee!
Datum: maandag 16 december om 19.30 uur
Waar:
Wijkcentrum De Ludinge.
Kosten: € 10,00 (incl. materiaal en koffie/thee)
Opgave: uiterlijk 5 december bij Jeroen van Asperen,
jeroenvanasperen@hotmail.com, tel. 2802708.

Kerstbloemschikken
Op dezelfde avond als de workshop met de berkenstammen is er ook kerstbloemschikken.
We gaan dan werken aan een bloemstuk op een ( berken ) plank zodat het stuk
gecombineerd kan worden met de berkenstammen. Dit is echter niet noodzakelijk. Er kan
ook een stuk gemaakt worden zonder de berkenstammetjes! Wij zorgen voor de houten
planken en kerstversierselen, maar de deelnemers moeten zelf groen meenemen. Denk aan
kleine blaadjes klimop, dennentakjes, hulst, mos e.d. Laat je fantasie z’n gang gaan.
Wil je zelf even een snoeischaar, mesje en tangetje meenemen?
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Opgave:

maandag 16 december om 19.30 uur
Wijkcentrum De Ludinge
€ 6,00 (inclusief koffie/thee)
uiterlijk 5 december bij Annet van Leeuwen, annetvanl@hotmail.com, tel.
4093967 of Betty Eefting, bettyeefting@hotmail.com, tel. 4091490.
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Vrijdagavond niets te doen? ….. dan hebben wij wel iets voor jou!
Vanaf september 2019 zijn wij weer gestart 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 in de gymzaal van het Harens
Lyceum. (oude Zernike College)
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…
Ook op de maandagavond worden sporters gezocht! De Zuidlaarder gymnastiek vereniging,
ZGV heeft op maandagavond een herengroep die ook ruimte heeft voor extra mensen.
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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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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Nieuwe contactpersonen Mensinge
Na een aantal jaren contactpersoon voor de Mensinge te zijn
geweest heeft Martha Koerts aangegeven graag te willen
stoppen met deze functie vanwege te drukke werkzaamheden.
Ook heeft Martha in de activiteitencommissie gezeten en kort
een bestuursfunctie vervuld. En na het klootschieten konden we
soms ook bij Martha aanschuiven voor een fantastische lunch.
Wij danken haar heel hartelijk voor haar inzet voor onze
buurtvereniging.
We hebben de fam. Geert en Geja Doedens, wonende aan Mensinge nr. 3, bereid gevonden
de taken van Martha over te nemen. We zijn daar natuurlijk heel blij mee en zij zullen dit
krantje al bij de bewoners aan de Mensinge bezorgen.
Daarnaast zullen zij nieuwe bewoners aan de Mensinge verwelkomen in onze buurt en
vragen of ze wellicht lid willen worden van de Noorder-Es, de contributie ophalen en één
keer per twee jaar zullen ze aanschuiven bij de contactavond tussen bestuur en
contactpersonen.
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Trots!
Thuis voor de buis en elke morgen met de krant in de hand waren we al aan het genieten van de
prestaties van “onze” voetbalvrouwen op het WK. Geweldig dat ze stevige tegenstanders versloegen:
zowel op het veld als al die mannelijke commentatoren op teveel voetbalbabbelprogramma’s.
We gingen met z’n allen meeleven en aanmoedigen en meejuichen. Achter de gordijnen stiekem
oranje-gekleed want wat zullen de buren wel niet denken….
Ondertussen gebeurde het meest gehoopte: ons klasseteam bereikte de finale! We voelden de
opwinding groeien en fietsten naar de Blokker voor extra oranje-attributen. Het heerlijk avondje gaat
komen…
En toen, met een fenomenale timing én daadkracht, kwam de uitnodiging van het bestuur van onze
buurtvereniging om Samen de finale te gaan beleven!

Dat zijn we gaan doen, en met ons vele buren en buurtgenoten. We hebben genoten!
In de Ludinge werden we namens het bestuur verwelkomd door Frederik, de onvolprezen beheerder
René en vrolijke oranje slingers.
De wedstrijd op een groooooot scherm en sterke luidsprekers. We raakten helemaal in de wedstrijd.
Met veel aah’s, oeoeh’s, gemopper, applaus, scheids! Hoezo penalty?!, tussendoor heerlijke warme
hapjes en nootjes en drankjes, schwalbe’s, getackel, hoop, vrees, respect….. en uiteindelijk berusting
dat we strijdend onze meerdere hebben moeten erkennen. Voor nu! We’ll meet again!
Overheersend is de trots!
Trots dat we (onze vrouwen) zover zijn
gekomen en goed gestreden hebben
Trots dat we zo’n fantastisch bestuur
hebben dat deze happening zo snel en
mooi organiseerde
Trots en blij dat we dat als buurgenoten
samen hebben mogen beleven!
Beste groet,
Arno Muis
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Maandelijkse jeu de boules ochtend begin september
Op de zaterdagmorgen fietste ik bepakt en bezakt naar de Mensinge. Met koffie en lekkere koeken.
Er zijn strenge regels van het Jeu de boules, dus er werd fanatiek gemeten.
Welke bal ligt het dichts bij dus welke groep heeft er gewonnen? Mooi spel om te spelen!
Trijnie Pelgrim
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Stratentoernooi Jeu de boules
Na regenachtige dagen zijn de weergoden ons goed
gezind en blijft het droog tijdens de jeu de boules
wedstrijd. Er hebben zich 7 teams aangemeld om te
strijden voor de eerste plaats. Er zijn 2 teams uit de
Lottinglaan, 2 teams uit de Halmersinge en teams uit
de Bovendiepen, de Heijtinge en de Smedinge.

Er wordt fanatiek
gespeeld door
geoefende en
minder geoefende spelers.
Op 2 banen worden de punten
bij elkaar gesprokkeld.
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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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Ondertussen is ook de koffie met koek goed verzorgd. Ondanks de harde wind en vallende eikels
wint uiteindelijk het team Lottinglaan 1. Zij ontvingen voor de eerste plaats de ere medaille.
De volledige stand is:
1e plaats Lottinglaan 1
2e plaats Halmersinge Zuid
3e plaats Smedinge
4e plaats Lottinglaan 2
5e plaats Bovendiepen
6e plaats Heytinge
7e plaats Halmersinge Noord
De winnaars: Lottinglaan 1

Tweede: Halmersinge zuid

Derde: Smedinge
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DRUKKERIJ

Mercuriusweg 11
9482 WK Tynaarlo
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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

Herfstbloemschikken
3 oktober was het weer zover: Herfstbloemschikken.
Met een groepje dames gingen we enthousiast aan de slag. De voorbereiding door Betty en
Annet was prima in orde. Ook had iedereen zelf herfstgroen meegenomen.
Ook werden we voorzien van koffie en was het een gezellige avond. Ieder ging tevreden met
z'n bloemstukje naar huis.
Janny Eling
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Reanimatie cursus
Maandag 23 september werd er door de buurtvereniging een reanimatie cursus georganiseerd.
Omdat ik het erg interessant en belangrijk vind om hier wat vanaf te weten leek dit mij een goede
gelegenheid om wat bij te leren. Samen met mijn vader ben ik ook al eens bij een open dag van de
Ambulance geweest en daarbij werden we ook aangemoedigd om een cursus te gaan volgen. Nog
een reden voor mij om deze maandagavond aanwezig te zijn in de rooms katholieke kerk van
Zuidlaren.
Bij aanvang kregen we een kopje koffie of thee en daarna hielden René Koning en collega Sira een
presentatie over circulatiestilstand. Dat betekend dat het bloed in het lichaam niet meer stroomt.
Drie organen zijn daarvoor essentieel: De hersenen, de longen en het hart! Als iemand een
circulatiestilstand heeft is het erg belangrijk om de circulatie zo snel mogelijk weer op gang te
brengen om de overlevingskans zoveel mogelijk te vergroten. We hebben geleerd waar we op
moeten letten als iemand buiten bewustzijn is, hoe we iemand moeten aanspreken en in welke
volgorde we moeten handelen. Altijd eerst iemand aanspreken en aanraken. Reageert iemand niet?
Direct 112 bellen of hulp roepen! Als er meerdere personen aanwezig zijn, iemand anders 112 laten
bellen. Daarna komt de ademhaling checken en wanneer die er niet is, direct de reanimatie starten.
We hebben ook gezien hoe we iemand in de stabiele zijligging moeten leggen als er wel een
ademhaling aanwezig is.
We gingen in tweetallen oefenen hoe we iemand moesten
aanspreken, elkaar aanschudden en luisteren naar de ademhaling.
Gelukkig waren er poppen om de hartmassage en het beademen op
te oefenen! Ook waren er oefen AED’s aanwezig die we konden
aansluiten op de pop. Het is ook erg belangrijk om te weten waar de
dichtstbijzijnde AED’s hangen. In onze buurt hangt er een AED in de
Ludinge en in Mozaïek, maar deze zijn niet (snel) bereikbaar buiten
de openingstijden van de gebouwen. Bij het tennisveld hangt er één
die altijd bereikbaar is voor burgerhulpverleners. Dit zijn mensen die
een reanimatie cursus hebben gedaan en ingeschreven staan bij
hartslagnu.nl. (Ik heb me inmiddels aangemeld!) Iemand die de AED
niet kan bedienen kan nooit een AED ophalen behalve wanneer een
burgerhulpverlener een code doorgeeft. Ook is er een plan om een
AED bij Everswolde te hangen die altijd beschikbaar is. Met
initiatieven zoals deze cursus en AED’s wordt de kans dat iemand
overlijd aan een circulatiestilstand steeds kleiner, en daar doen we
het voor!
Aan het eind van de avond was iedereen verzadigd met alle informatie. Ik denk dat ik voor iedereen
spreek als ik zeg dat het erg gezellig was. Alles werd heel duidelijk uitgelegd en herhaald zodat
iedereen de procedures kan dromen. Ik vond het een hele geslaagde cursus, maar we hopen
natuurlijk allemaal dat we deze training nooit nodig zullen hebben!
Linda Zoutman
Noot van de redactie:
Vanwege de grote belangstelling is er zelfs een tweede avond gehouden!
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Aanschaf AED voor onze buurt
We zitten in de afrondende fase van het aanschaffen van een AED in onze wijk die 24 uur per dag
toegankelijk zal zijn. De AED zal eind dit jaar nog geplaatst worden. We hebben dit samen met
Everswolde en Nieuw Laarhof in gang gezet, door deze gezamenlijke actie worden de aanschafkosten
ook met hen gedeeld. De plaats waar de AED komt te hangen is bij de ingang van Everswolde in een
speciale verwarmde buitenkast.
Hieronder is een foto te zien van het type AED waar voor gekozen is. Bij de keuze voor het type
hebben we ons mede laten adviseren door René Koning van EHBO Zuidlaren-Anloo.
Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Frederik de Jonge
Tel: 050-4096779 e-mail f-dejonge@home.nl

AED Defibtech Lifeline View

19

Op bezoek bij Scheepsbouwer Meyer in Papenburg.
Het was een vlot reisje met als verrassing een kleine omleiding en in ‘no time’, door tijdens de reis in de
auto gezellig gekeuveld te hebben, waren we op de parkeerplaats voor ‘Besucher’ bij de werf.
Enkele wijkgenoten waren al aanwezig en anderen volgden geleidelijk aan na ons. Al vrij vlot kwam er
een jonge dame (voor mij althans) zich melden, dat zij ons zou rondleiden. Marie Cécile Hartzmann
spreekt Nederlands en dat is bij de komende rondleiding natuurlijk wel prettig. Later begreep ik, waarom
ze aan het eind van de rondleiding nadrukkelijk om een fooi vroeg, want haar spijkerbroek zag er nogal
gehavend uit met een zichtbare blote knie en stuk been. Misschien was de pubertijd bij haar wat verlaat.
Het wachten was op de laatste wijkgenoten, want Kuipers had nog niet iedereen afgevinkt.
Omdat ze zo laat waren, kwamen onze laatste buurtgenoten zo maar pardoes het terrein van de werf
oprijden. Geen tijd om op borden te letten, of de Duitse taal niet machtig of in de veronderstelling, dat je
met een Duits automerk wat meer privileges hebt in dat land. Ze werden door controleurs naar de juiste
plek verwezen.
Rondkijkend waren we al erg onder de indruk
van de grootte van het werfoppervlak en van de
enorme gebouwen en kranen die er te zien zijn.
Er kwam nog een tweede rondleider (kleine
oudere man) bij, die eventueel een deel van
onze (grote) groep zou kunnen rondleiden, maar
dan in de Engelse taal. Marie Cécile (bazig) vond,
dat ze zo’n grote groep heel goed alleen kon
behapstukken. (Misschien denkend aan haar
broek en de fooi?)
Via trappen of liften en met glas beklede promenades kwam je bij de diverse afdelingen van de
rondleiding. Een behoorlijke investering, om dat voor bezoekers tot een zo mooi geheel te maken.
Maar een kwart miljoen bezoekers `a € 12,50 levert wel € 3,125.000 op. Het kan dus wel uit!
De rondleiding bestond uit 12 ‘stappen’, die ik kort zal samenvatten:
1. Filmpje met beeld en muziek, die een indruk geeft van het ontwerpen en bouwen van grote schepen.
Zeker een indrukwekkende indruk.
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2. Het tweede halletje vertelt iets over de geschiedenis van de werf. Bijna een kwart millennium (1795)
geleden was een Nederlandse meneer Janssen de grondlegger, maar werd in die tijd (misschien wel
door de ‘Papst’ van Papenburg) omgedoopt tot Meyer. De Meyers regeren er nog steeds en het is nu
nog een echt familiebedrijf. Vroeger een klein werfje met houten schepen, overgaand naar stalen
vaartuigen, in de oorlog gebombardeerd en in de eerste
decennia na de oorlog stelde de werf niets voor. Iemand
die ik ken en er in die tijd wel kwam, vertelde me: Het
was een verwaarloosde troep.
3. Er kwamen Meyers aan het roer, die van wanten wisten
en een goed zakelijk inzicht hadden en nu bouwen ze in
principe drie grote modellen schepen. De gastankers
worden in hun werf in Rostock gebouwd. Hier
(Papenburg) worden de hele grote cruiseschepen
gebouwd en een kleiner model. Op dit moment wordt er
aan drie schepen gewerkt voor verschillende rederijen, die onder een overkoepelende organisatie
‘Carnavel’ vallen. (Als ik het woord goed heb verstaan.) De grootste cruiseschepen vormen een
kleine stad op zichzelf met grote (vr)eetzaal(voor de minder rijken), restaurants, eigen
bierbrouwerij, zwembaden, sportzalen etc. Op het schip, dat nu gebouwd wordt, kunnen bijna 1000
passagiers, waarvoor minimaal 250 dienstverlenende bemanningsleden nodig zijn.
4. Bij de vierde ‘stap’ vertelde onze leidster aan de hand van een grote maquette van de gehele werf,
wat er overal voor werkzaamheden plaatsvinden .
5. Bij deze stap komt de technologie aan bod. Vorm van een schip, materiaal gebruik etc. Nieuwe
modellen worden in Wageningen getest op hoe het schip zich bv. gedraagt bij golfslag enz.
6. We zagen een soort maquette van wat er zich allemaal aan leidingen, buizen en aanverwante zaken
onder in een schip bevindt. Ik heb de genoemde getallen niet opgeschreven, maar je kunt je het
concreet nauwelijks voorstellen. Dan moet alles geverfd worden. Alleen al de onderkant van het
schip wordt voorzien van 6 verflagen. Er zal vast niet gewerkt worden met verfblikken van een liter.
Ook de tonnen aan verf heb ik niet onthouden.
7. De cruiseschepen worden in drie delen van voor naar achter gebouwd en bij ieder deel wordt het
bloksysteem toegepast, d.w.z. delen en verdiepingen van een deel van het schip worden ook weer in
delen gebouwd. En daarna als een soort grote lego stenen in en op elkaar gezet middels een enorme
rijdende kraan. Daarbij wordt al het laswerk met de hand gedaan.
8. Op ongeveer een derde van de hoogte mochten we via een galerij een kijkje nemen in de enorme
hal, waar de bouw van een nieuw cruiseschip al zo ver gevorderd is, dat de bovenste verdieping erop
zit.
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9. Het nieuwe schip wordt aangedreven door twee enorme
schroeven, die 360 graden kunnen draaien. Op topsnelheid
kan 65 km/u gehaald worden maar de normale snelheid van
een schip bedraagt zo ongeveer 45 km/u. Een schip met die
snelheid heeft een remweg van ongeveer 2 km! Onze Marie C.
had hierover nog een grapje omtrent kapitein Schettino, maar
dat heb ik niet goed verstaan. Ze vertelde trouwens wel vaker
grapjes, die ik niet verstond, waar sommigen van onze groep
wel wat om lachten, maar zij zelf het hardst. (Meer doven
onder ons, of grapjes werden niet begrepen of waren toch niet
zo grappig.) Technische innovatie is op dit moment een hot
item.
10. De doop van een schip is een feestelijk gebeuren, waarbij vaak veel genodigden zijn en er
feestelijkheden gehouden worden met soms bv. een bekende DJ.
11. Hier komt het brandstof verhaal aan de orde. De erg vervuilende dieselmotoren op stookolie zullen
in de toekomst vervangen worden door motoren, die met schone energie aangedreven worden. Dat
moet uiteindelijk leiden tot een uitstoot van 0% CO2.
12.
De laatste stap laat een te waterlating zien.
Prachtig middels film op doek en in de vloer
uitgebeeld. Die beelden zal iedere deelnemer nog
wel op zijn netvlies hebben en ga ik hier niet verder
beschrijven. Slechts twee keer per jaar, als zon en
maan voor springtij zorgen en er een voldoende
hoog waterpeil in de Eems is, kan zo’n schip
achterstevoren naar de Waddenzee worden
gesleept. Daarmee wordt tijdens de planning van
de bouw al rekening gehouden.
Nadat we het stappenplan afgewerkt hadden,
kwamen we via glazen promenade, trappen en of
liften terecht in de winkel van de werf, waar allerlei
souvenirs te koop zijn. Daar hadden niet veel
mensen behoefte aan, maar wel werd er door een
flink aantal een deelname formuliertje aan een loterij ingevuld. Je weet maar nooit of je zo maar een
cruise wint.
Ik ben erg onder de indruk geraakt van wat er op
deze werf gepresteerd wordt. Heel veel
verschillende en veel vaklui zijn nodig zoals
tekenaars, ontwikkelaars, diverse technische
vaklui, toeleveranciers om maar een paar te
noemen om zo’n bakbeest van een schip te
bouwen. Dat het nieuwe cruiseschip, dat nu
gebouwd wordt tegen een miljard Euro gaat
kosten is goed te begrijpen. Daar moeten heel
veel salarissen van betaald worden, materialen
van gekocht, energiekosten van betaald,
machines voor aangeschaft, onderhoud aan
gebouwen van gedaan worden etc. etc.
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Hoewel ik veel gezien en geleerd heb, ben ik over de rondleiding op zich niet zo te spreken. De groep was
veel te groot. Bij diverse ‘stappen’ was er veel te bekijken, te lezen en daar kreeg je geen gelegenheid
voor, mede doordat die ruimtes vol stonden met mensen en de leidster er ook geen gelegenheid voor
gaf. Haar kan ik voor die rondleiding helaas geen hoog cijfer geven, (ze had de groep moeten splitsen)
maar toch heb ik, net als vele anderen, mee betaald aan haar
nieuwe spijkerbroek.
Geleidelijk aan ging iedereen naar de auto’s op de parkeerplaats
en even later reden ook wij via een stukje A31 richting Rhede.
Voor mij een bekend dorp, want ik fiets er wel eens heen met
clubgenoten om er heerlijk te lunchen bij Bäckerei/Konditorei
MußWessels in het centrum bij de kerk.
Op een gegeven moment zag ik de toren van het dorp
verschijnen, maar al ver voor het centrum reden we een vrij
nieuw industrie terrein op om er te stoppen bij het
Schnitzelparadies.
Marie Cécile zou het een vreetschuur hebben genoemd, waar je
goedkoop heel veel kunt eten.
Een beetje vergelijkbaar met Eexterhalte, een stuk goedkoper en
de keuze bij het koud- en warmbuffet is hier veel groter, voor de
toetjes echter ga ik toch liever naar ‘De Schaopswas’.
Met een Apfelschorle en twee keer wat warm eten opscheppen
en vervolgens alle toetjes geproefd te hebben en twee bolletjes
ijs, waar ik apart voor moest betalen, genuttigd te hebben, was ik
meer dan voldaan.
En ondertussen heb ik zo rondom mij wat gasten geobserveerd.
Niet zo mijn buurtgenoten, hoewel daar de pilsjes wel groot
waren, mijn chauffeur dronk gelukkig cola, nee, een paar Duitse
gasten trokken meer mijn aandacht. Jonge mannen met kolossale
lichamen die al voor wij begonnen met grote borden eten bezig
waren en nadat wij uitgegeten waren, dat nog deden. Over een paar jaar of misschien al eerder stevige
klanten voor de gezondheidszorg.
De terugreis via Dreieck Bunde verliep vlot en zo omstreeks 9 uur waren we weer aan de Eltinge.
Het was een zeer geslaagd evenement van het Buurtbestuur. Goed georganiseerd, ik heb veel geleerd en
heerlijk gegeten. Mede dank aan mijn chauffeur Sjoerd van Marle en reisgenoten Frederike en Luit.
Dinus Vos
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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!

HEXAGON ENSEMBLE
HEXAGON
ENSEMBLE

WIA BUZE

BRUUN &ENJAN
JAN
BRUUN

JOCHEM NOOYEN

MUZIEKIN INHUIS
HUIS
MUZIEK

TRYO

JULIKA MARIJN

KABARETT DAPITULET

MAURICE HERMANS

KLASSIEKE MUZIEK
IN MOZAIEK
HEXAGON ENSEMBLE &
DE THUISKOMST

HANDSOME POETS

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

Bezoekadres:

Postbus 6139 , 9702 HC Groningen

Olgerweg 17C, 9723 EA Groningen

Telefoonnummer 050-5258338
Internet www.kuipersadviseurs.nl
E-mail algemeen@kuipersadviseurs.nl

Kuipers Administratie & Advies, al bijna 30 jaar dé

We zijn het vaste aanspreekpunt voor onze relaties op

MKB-adviseur voor Groningen en Drenthe.

het gebied van administratie, belastingadvies,

Met ons team van zo’n 10 collega’s staan we

bedrijfsadvies en personeelszaken.

dagelijks klaar voor honderden ondernemingen,
non-profit organisaties én particulieren.

Onze NOAB-kwalificatie garandeert kwaliteit en

continuïteit. Ons nieuwe kantoor aan de oostelijke
ringweg van de stad Groningen
biedt optimale bereikbaarheid
en parkeergelegenheid.
U kunt bij ons terecht voor:

Maar we komen uiteraard
ook graag bij u langs!

Financiële administraties
Jaarrekeningen, tussenrapportages en begrotingen
Fiscaal advies en opstellen aangiften
Loonadministraties en HRM-advies

Ons volgen?
Hou onze sociale media kanalen in de gaten:

Financieringsbegeleiding
Ondernemersadvisering

facebook.com/kuipersadviseurs
linkedin.com/kuipersadviseurs

