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Voorwoord

Afgelopen week voor het eerst weer wat vogelvoer in de tuin opgehangen en neergelegd. 
Vrij snel daarna zag ik vanuit het keukenraam een zwarte poes in onze tuin. Zou dat 
slimme beestje direct al de link leggen met een lekker maaltje in de vorm van een vogeltje 
of was het puur toeval? Nou wordt onze tuin veel bezocht door allerlei katten. De 
koolmeesjes hebben zich, nadat hun eerste nestje meteen was leeggeroofd, ook nooit 
meer laten verleiden tot bewoning van onze nestkastjes.

Een uur later hoor ik toevallig een discussie op de radio over de schade die katten in 
Nederland jaarlijks aanrichten. Meer dan 140 miljoen prooien worden er per jaar gevangen!
Wellicht hebt u ook de discussie gevolgd en bent u zich hierdoor bewust geworden van iets 
wat we misschien heel gewoon vinden? Elke dag wildvreemde katten in je tuin. Hoe zou ik 
reageren als ik elke dag loslopende honden in mijn tuin aan zou treffen? De katten probeer 
ik weleens te verjagen, welke maatregel altijd maar een tijdelijk effect heeft, maar ik kan 
niet hun baasje opbellen omdat ik geen idee heb wie hun baasjes zijn. En een belletje om 
zodat de beoogde prooien gewaarschuwd worden? Uit verschillende studies is gebleken dat
katten met zo’n belletje al snel rinkelloos leren sluipen. In principe zijn eigenaren van katten
strafbaar, omdat op de huismuis en rat na, alle inheemse diersoorten beschermd zijn door 
de Flora- en faunawet. We zullen hier binnenkort vast meer over horen.

Wat ik wel gehoord heb dat de actie van een buurtbewoonster om een uitrenveld voor 
honden te creëren misschien door de gemeente wordt gehonoreerd. Het zou gaan om het
weilandje tussen het bos van het Noordersanatorium en Mozaïek. Ook hier horen we 
binnenkort wellicht meer over.

Misschien hebt U gemerkt dat onze ruilboekenkast leeg is. Het deurtje is door een 
windvlaag kapot gewaaid en wordt op dit moment gerepareerd door Bram Schmidt, de 
maker van de kast. Inmiddels heeft hij ook een nieuwe kast gemaakt omdat de bestaande 
kast te klein bleek. Deze grotere kast wordt geschilderd door Anjo Pelgrim en zal zo spoedig 
mogelijk geplaatst worden en dan gaat de oude kast dienst doen als kinderruilboekenkast.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 16 december in de Ludinge. Het is weer een
combinatie van kerstknutselen, deze keer met berkenstammen, en bloemschikken. We 
sluiten gezamenlijk af met een glaasje Glühwijn en een hapje. Mocht deze activiteit u niet 
aanspreken dan zien we elkaar wellicht op 21 december als onze buurt-AED feestelijk wordt
onthuld. Verderop in dit Esblattie leest u hier meer over.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en alvast fijne feestdagen en misschien tot
ziens op één van onze bijeenkomsten.

Corry de Wit
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Activiteitenagenda 2019-2020

Noteer in de agenda
21 december Onthulling buurt-AED
11 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
5 februari Workshop wolvilten
18 maart Algemene Ledenvergadering en

Lezing Historische Vereniging Zuidlaren

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.
19 december 26 maart
30 januari 2020 30 april
27 februari

Data oud papier 2019-2020
16 december OBS De Schuthoek 16 maart OBS De Schuthoek
4 januari 2020 Chr. Zuidlaarder Mannenkoor 6 april Handboogvereniging De Vrijheid
6 januari Handboogvereniging De Vrijheid 20 april OBS De Schuthoek
20 januari OBS De Schuthoek 4 mei Handboogvereniging De Vrijheid
3 februari Handboogvereniging De Vrijheid 18 mei OBS De Schuthoek
24 februari OBS De Schuthoek 8 juni Handboogvereniging De Vrijheid
2 maart Handboogvereniging De Vrijheid 15 juni OBS De Schuthoek

Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 maart 2020.
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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Serviceflat

Everswolde

ONTHULLING Buurt AED  
Zaterdag 21 december, 11.00 uur

Graag nodigen wij U uit voor de onthulling van onze Buurt AED ( Automatische Externe 
Defibrillator) die opgehangen is in een kast bij de ingang van Serviceflat “Everswolde” aan 
de Dingspellaan 2. De Buurt AED is 24 uur per dag bereikbaar en is aangemeld bij 
HartslagNu. Dat betekent dat zodra iemand in onze buurt 112 belt bij een hartstilstand, 
burgerhulpverleners worden opgeroepen om de AED op te halen. Uit onze buurt hebben 
ongeveer 20 mensen onlangs een reanimatiecursus gevolgd bij EHBO Zuidlaren en zijn nu 
bevoegd om de AED te bedienen.

Het plaatsen van de Buurt AED is een gezamenlijk initiatief geweest van buurtvereniging 
Noorder-Es en Serviceflat “Everswolde”. Wij vonden het erg belangrijk dat er midden in 
onze buurt een AED kwam, hij zou zomaar jouw of mijn leven kunnen redden!

Naast de bijdrages van de buurtvereniging Noorder-Es en Everswolde, hebben de 
volgende sponsoren financieel bijgedragen en zo de aanschaf mede mogelijk gemaakt:

• Univé Noord Nederland
• HUT Accountants, Mensinge 2, Zuidlaren
• Kuipers Administratie en Advies, Groningen
• Haarmode Salon Bert, Stationsweg 75, Zuidlaren
• B & B Huize Lions, Hofakkers 18, Zuidlaren
• Administratiekantoor Bert Veldman, Mensinge 13, Zuidlaren

Wij zien U graag op 21 december bij de onthulling en nodigen u na afloop uit in serviceflat 
“Everwolde” voor een hapje en een drankje.

Bestuur Noorder-Es en Everswolde
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Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren T. (050) 317 24 10 E. info@theatermozaiekzuidlaren.nl

WE ZIEN U GRAAG

IN SEIZOEN 2020!

HEXAGON ENSEMBLE JOCHEM NOOYEN BRUUN & JAN

WIA BUZE TRYO MUZIEK IN HUIS

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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Feestelijke Kerstzang Mozaïek

Op vrijdagavond 20 december a.s. is er een feestelijke 
Kerstzang georganiseerd in het theater van Mozaïek o.l.v.
Margreet Verspuij.
De kerstzang wordt ondersteund door een muzikale bijdrage 
van Iebele van Bruggen (piano) en het Blazersensemble 
‘Sostenuto’.
Een mooie mogelijkheid om, samen met bewoners van 
Mozaïek en dorpsgenoten, bekende kerstliederen te zingen. 
De Kerstzang begint om 19.30 uur. Na afloop is er een collecte 
voor de bestrijding van de onkosten.
Tot slot is er koffie of thee in het restaurant.

Van harte welkom!
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Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zaterdag 11 januari a.s. bent u weer van harte welkom bij onze jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst in de Ludinge, gezellig borrelen en eten met je buurtgenoten. 
De warme maaltijd deze avond zal bestaan uit een heerlijk Hollands buffet verzorgd 
door Catering De Pieper.

Tussen de borrel en de maaltijd wordt een pubquiz gehouden!!
Voor kinderen wordt een knutselactiviteit georganiseerd. Er kan mozaïek worden 
gemaakt op glas. Daarnaast kan de kleurplaat uit dit krantje worden ingeleverd voor de 
kleurplaatwedstrijd.

Wanneer:  Zaterdag 11 januari 2020
Aanvang: 16.00 uur welkomstdrankje

17.00 uur pubquiz en mozaïek voor kinderen
18.15 uur Hollands buffet

Waar: MFC De Ludinge
Kosten: € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis

Opgave: Opgave voor het buffet uiterlijk 5 januari d.m.v. onderstaande strook of mail. 
Opgave voor het buffet kan niet meer aan de zaal!!! Dit i.v.m. de hoeveelheid 
eten.

Als u niet wilt deelnemen aan het buffet, kunt u 
natuurlijk ook altijd komen voor een drankje.

Aanmelden bij Corry de Wit, Gelinge 7 of per e-mail:
corrydewit@ziggo.nl.

Opgavestrook graag in de brievenbus, of opgave per e-mail!

Naam: ………………………………..…
Adres: …………………………………..
Aantal volwassenen: …………………………………..
Aantal kinderen: …………………………………..

Kosten: Volwassenen € 10,00, kinderen tot 12 jaar gratis.

U kunt het geld bij opgave mee in de brievenbus doen of na opgave contant betalen bij de
ingang van de zaal van De Ludinge.
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Kleurplaatwedstrijd - in te leveren bij de nieuwjaarsbijeenkomst!

Naam: ……………………………………………

Leeftijd:………………………………...........
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Turbogym voor jongens op vrijdagmiddag. Gezocht: jongens die 
van bewegen houden!

Sinds afgelopen zomer is er in de sportzaal aan de Julianalaan een jongensgymnastiekgroep gestart 
vanuit de gymnastiekvereniging RSG Zuidlaren. De lessen zijn voor jongens vanaf 4 jaar en worden 
gegeven door gymjuf Yvette. Turbogym is een uur gymnastieken waarbij kinderen allerlei oefeningen
en spelletjes doen waarbij behendigheid, kracht en samenspel geoefend worden. Zo worden er in de
sinterklaastijd werp- en mikoefeningen gedaan waarbij kinderen als waarlijke pieten pakjes in de 
schoorstenen werpen. Er worden oefeningen met balvaardigheid gedaan. Klauteren, klimmen, 
balanceren, rennen en tikspelen, leren omgaan met regels tijdens spel en sport; dit alles komt in de 
Turbogymles aan de orde. Elk kind ontwikkelt zich vanuit zijn eigen niveau.

De les is op vrijdagmiddagen van 16:00 tot 17:00 uur in de gymzaal van het Harens Lyceum. Het is 
voor jongens vanaf 4 jaar. Nieuwsgierig? Een kind mag 3 x gratis meedoen alvorens lid te 
worden. Meer weten? Mail: info@rsgzuidlaren.nl
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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

12



Workshop Wolvilten

Woensdag 5 februari 2020 geeft Wilma Rake een workshop wolvilten. Wolvilten is dat je 
verschillende plukjes wol naast elkaar legt, u maakt als het ware een compositie, vervolgens maakt u 
het wat nat met zeepwater en dat gaat u rollen zodat het gaat vervilten. Het is heel ontspannend om
te doen. Deze avond kunt u een paar bloemen vilten of 1 of 2 kleine windlichtjes of decoraties op 
een zijden sjaal. U mag zelf de kleuren samenstellen.

De bloemen kosten €10,00, 1 á 2 windlichtjes kosten ook €10,00 en de zijden sjaal kost €20,00.
Het is in Wijkcentrum De Ludinge en begint om 19.30 uur.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
U kunt zich opgeven voor 29 januari bij Tineke Nijenbanning,
jj.nijenbanning@planet.nl   of bellen 050-4096524

Wilma stelt zich hieronder even voor:

Mijn naam is Wilma Rake. Ik woon met mijn man Peter in Zuidlaren en ben moeder van 3 studerende
dochters. Ik werk als spelbegeleidster met ernstig meervoudig en visueel beperkte kinderen in het 
kindercentrum van Visio in Haren. Eén van mijn hobby’s is vilten. Mijn liefde voor wol begon jaren 
geleden met het maken van een kerststal. Ik ontdekte dat er nog veel meer mogelijk was met wol en 
heb mezelf het vilten eigen gemaakt. Sjaals, windlichten, sloffen, tassen, poppetjes, vachten, 
wandkleden, noem maar op. Regelmatig komen er vriendinnen, collega’s, buren of zussen in mijn 
ateliertje om samen te vilten. Het is een hele gezellige bezigheid en men is vaak verrast over het 
mooie resultaat.
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering 
van buurtvereniging Noorder-Es.

Datum
Woensdag 18 maart 2020
Aanvang
19.30 uur
Locatie
MFC De Ludinge – Ludinge 4

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Concept notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 februari 2019 ( Esblattie nr.4 2019 )

4. Jaarverslag activiteiten 2019 - secretaris

5. Financieel jaarverslag 2019 - penningmeester

6. Verslag kascommissie 2019

7. Benoeming kascommissie 2020

8. Vaststellen contributie 2020

9. Vaststellen begroting 2020

10. Benoeming bestuur 2020

- aftredend: Frederik de Jonge (herkiesbaar) en Tineke Nijenbanning (herkiesbaar)
- tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de
secretaris

11. Voorstel activiteiten 2020

12. Rondvraag

13. Sluiting

We vinden het fijn als je komt. Graag tot ziens op 18 maart!

Met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur,

Corry de Wit
secretaris

Lezing Historische Vereniging Zuidlaren
Na afloop van de ALV , rond 20.30 uur vervolgen we de avond met een presentatie 
van Hans Fidder van de Historische Vereniging Zuidlaren. Hij gaat iets vertellen over
de beginperiode van onze buurt en zal wat oude filmpjes van Zuidlaren laten zien.
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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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Concept Notulen Algemene Ledenvergadering

Datum
26 februari 2019

Locatie
Zuidlaarder Tennisclub, Wolferdinge 4

Aanwezig
 26 leden
 Bestuur:

Fredrik de Jonge, Wim Kuipers, , Dirk van Leeuwen, Léonie Berkouwer, 
Tineke Nijenbanning, Corry de Wit, Carin Pieters

Afwezig met kennisgeving
Christoph Tönjes, Koos en Tineke Fidder, Albert en Roelie Sikkens

1. Opening

Frederik de Jonge opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Door een fout in de planning bij de Ludinge hebben we gelukkig op zeer korte
termijn onderdak kunnen vinden in de kantine van de ZTC.

2. Mededelingen

- Een aantal mensen heeft zich afgemeld voor de vergadering (zie afwezig 
met kennisgeving hierboven).

- Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

3. Concept Notulen Algemene ledenvergadering 20 februari 2018

Niemand heeft opmerkingen op de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar 
en daarom wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd.

4. Jaarverslag activiteiten 2018

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld en 
goedgekeurd. Frederik bedankt de secretaresse voor het jaarverslag.

pag. 1
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DRUKKERIJ Mercuriusweg 11

9482 WK Tynaarlo

PRINT STUDIO ZEVEN
Tel.: (0592) 54 45 41

Openingstijden: info@printstudiozeven.nl

maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur www.printstudiozeven.nl
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5. Financieel jaarverslag 2018

Wim Kuipers licht het financieel jaarverslag toe. We sluiten het jaar 2018 af met een 
positief resultaat van € 97,10. We zijn een financieel gezonde vereniging. Wel merkt Wim
op dat enkele adverteerders weg zullen vallen, maar het bestuur is bezig deze lege 
plekken op te vullen. Frederik bedankt Wim voor zijn financieel verslag en het zorgvuldig 
bewaken van de financiën en zijn duidelijke uitleg.

6. Verslag kascommissie 2018

Wim Visser en Ferdinand ten Damme hebben dit jaar de kascontrole voor hun rekening 
genomen. Zij hebben de boekhouding kritisch bekeken en er zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen. Wim Visser geeft aan dat alles dik in orde was en wil 
graag de penningmeester décharge verlenen. Wim ontvangt vervolgens een applaus van
de vergadering. Frederik bedankt beide heren voor het controleren van de boekhouding.

7. Benoeming kascommissie 2019

Ferdinand ten Damme en Geert Komduur vormen samen de kascommissie in 2019. 
Anjo Pelgrim wordt aangesteld als reserve.

8. Vaststelling contributie 2019

Het bestuur stelt voor de contributie voor het komende jaar niet te verhogen. Gezinnen 
(meerpersoonshuishouding) betalen € 20,- en alleenwonende (eenpersoonshuishouding)
€ 10,- per jaar.

9. Vaststellen begroting 2019

- De in het bestuur vastgestelde begroting voor 2019 wordt door Wim verder
toegelicht..

- Reservering voor het Oostermoerfeest is weer € 750 zoals elk jaar. 
Het Oostermoerfeest zal in 2021 weer in Zuidlaren worden gehouden.

- In 2019 zal er geen bbq worden gehouden, het zal een relatief rustig jaar worden. We
bestaan in 2010 30 jaar. Dan zullen er waarschijnlijk wel extra activiteiten worden 
gepland. Geert Komduur merkt op dat hij in de begroting hier geen aparte reservering
voor ziet.

- De begroting wordt vastgesteld en Frederik bedankt Wim voor het gedane werk!

10. Benoeming bestuur 2019

- Léonie Berkouwer en Corry de Wit zijn aan de beurt van aftreden en stellen zich
herkiesbaar.  Er  zijn  geen  tegenkandidaten,  zodat  Léonie  en  Corry  zitting
kunnen blijven houden in het bestuur.

- Dirk van Leeuwen heeft te kennen gegeven tussentijds te willen aftreden. Jeroen van
Asperen is bereid gevonden om zijn plaats in het bestuur in te nemen.

- Corry de Wit bedankt namens het bestuur Dirk voor zijn jarenlange inzet voor de 
buurtvereniging. Hij heeft in 1990, samen met Roelof Docter, de buurtvereniging 
opgericht en bijna zonder onderbreking onderdeel uitgemaakt van het bestuur en is

pag. 2
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ook jarenlang voorzitter geweest. Zijn stijl van besturen was zoals je tegenwoordig 
steeds minder meemaakt. Wars van protocollen en draaiboeken, als je gezegd hebt 
dat je iets regelt, komt het gewoon goed. Zijn inbreng en bestuurlijke ervaring zal 
gemist gaan worden. De dankwoorden worden vergezeld met een bloemetje en tasje
met inhoud waar Dirk en Annet samen van kunnen genieten. Het bestuur zal in kleine
kring ook nog aandacht besteden aan het afscheid.

11. Voorstel activiteiten 2019

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is er een presentatie geweest van geplande 
activiteiten. Veel vaste, succesvolle onderdelen blijven we organiseren zoals de 
kaartavonden, bloemschikken, jeu de boules, klootschieten enz. Er zijn twee nieuwe 
activiteiten. Op korte termijn een kookworkshop (vrijdag 29 maart) waarvoor men zich
nog kan opgeven en in het najaar een bezoek aan een fabriek zoals VW in Emden of
de Meyerwerft in Papenburg.
De paasbijeenkomst zoals die de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden in 
Mozaïek, zal waarschijnlijk verplaatst worden naar de Ludinge vanwege 
gewijzigd beleid bij Mozaïek.

12. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13. Sluiting

Frederik sluit om 20.35 uur de ALV en bedankt de aanwezigen voor hun komst naar onze
bijzondere locatie en hun inbreng in de vergadering.

Namens het bestuur,
Corry de Wit

pag. 3

21



Uw totaal leverancier voor ü boeken

ü tijdschriften
Bruna Zuidlaren ü wenskaarten
Stationsweg 4b ü schoolspullen
9471 GR Zuidlaren ü kantoorartikelen
050-4094883 ü cadeau en souvenirs
bruna0845@brunawinkel.nl

Jilt & Froukje Cazemier

www.restaurant-devlindertuin.nl
Stationsweg 41
9471 GK Zuidlaren
Tel: 050-4094531
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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 

MKB-adviseur voor Groningen en Drenthe.

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

dagelijks klaar voor honderden ondernemingen, 

non-pro it organisaties én particulieren.�

U kunt bij ons terecht voor:
 Financieele administraties

 Jaarrekeningen, tussenrapportages en begrotingen

 Fiscaal advies en opstellen aangiften

 Loonadministraties en HRM-advies

 Financieringsbegeleiding

 Ondernemersadvisering

We zijn het vaste aanspreekpunt voor onze relaties op

het gebied van administratie, belastingadvies, 

bedrijfsadvies en personeelszaken.

Onze NOAB-kwali icatie garandeert kwaliteit en 

continuıteeit. Ons nieuwe kantoor aan de oostelijke 

ringweg van de stad Groningen biedt optimale 

bereikbaarheid

en parkeergelegenheid.

Maar we komen uiteraard
ook graag bij u langs!

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

facebook.com/kuipersadviseurs
linkedin.com/kuipersadviseurs


