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Voorwoord

U hebt net een bijzondere editie van ons ‘t Esblattie open geslagen. Misschien hebt U hem op de
mat gevonden of aangereikt gekregen door één van onze contactpersonen. Deze keer wordt op 
alle postadressen in onze wijk een ‘t Esblattie bezorgd en voor onze leden is er nog een extraatje 
bij. Dat is bijzonder en ook de inhoud is deze keer bijzonder. We kunnen misschien beter 
aangeven wat er niet bijzonder is dit jaar. Normaal gesproken vindt u verslagen van activiteiten 
die er geweest zijn en aankondigingen van wat we allemaal gaan organiseren. Daar kunnen we 
deze keer kort over zijn: Op 7 oktober hebben we onze ALV gehouden en de Concept Notulen 
vindt u verderop in dit blad. We hebben geprobeerd toch nog wat buitenactiviteiten te 
organiseren zoals het jeu de boules en klootschieten. Normaal zouden we op de eerste zaterdag 
van oktober het stratentoernooi hebben, maar vanwege de Coronacrisis hadden we een gewone
jeu-de-boulesochtend, waar helaas maar 3 leden en de organisatoren aanwezig waren. We 
hebben sowieso maar weinig belangstelling gehad voor deze activiteit het afgelopen jaar en het 
bestuur bezint zich over de continuïteit hiervan. Ook moesten we twee keer het klootschieten 
afgelasten en ook hier beraden we ons of deze activiteit nog wel aanspreekt. We zien trouwens 
graag ideeën tegemoet voor dingen die we kunnen gaan organiseren. Laat het ons weten! We 
hadden de hoop om het kerstbloemschikken en –knutselen nog wel doorgang te kunnen laten 
vinden, maar mede door het niet beschikbaar zijn van één van onze “juffen”, hebben we hier 
ook van moeten afzien.

Als we volgend jaar op enig moment weer over kunnen gaan naar een “normaal” leven, dan 
gaan we groots ons 30-jarig jubileum alsnog vieren en zullen we zorgen voor een echte 
openingsknaller!

De afgelopen maanden zijn er wel ideeën ontstaan voor nieuwe rubrieken in ons ‘t Esblattie. In 
deze editie gaat u daar al kennis meemaken, zoals Kind in de Kijker en Kijk in de Wijk. Voor de 
laatste rubriek hebben we Ineke Kamphuis bereid gevonden om elk kwartaal iemand in onze wijk
te interviewen, dit kan een nieuw lid zijn, iemand met een bijzonder beroep of een bijzonder 
verhaal. Dat laatste had deze periode helemaal betrekking op haar zelf en daarom heeft zij deze 
keer haar eigen (Corona) verhaal geschreven. Ook kunt u zelf elk kwartaal een leuke anekdote of 
een grappige persoonlijke ervaring ( maximaal 120 woorden, dus kort en bondig ) inleveren bij de
redactie onder vermelding van: Gehoord of Gezien.

In ons ‘t Esblattie vindt u deze keer ook een kerstpuzzel waarbij mooie prijzen te winnen zijn en die 
te besteden zijn bij een paar van onze adverteerders. Deze keer hebben we gedacht aan de 
horecazaken. Zij hebben het extra moeilijk in deze tijd. Ook bij het kopen van attenties voor 
contactpersonen, verzorgers van activiteiten, de catering van de nieuwjaarsbijeenkomst, een feest 
of barbecue gaan we altijd uit van besteding bij onze adverteerders. Denkt u ook aan hen?

Ik wens u veel leesplezier,

Corry de Wit
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Activiteitenagenda 2021

Noteer in de agenda
29 januari Pubquiz online

Hopelijk later in te plannen
• Algemene ledenvergadering
• Paasbloemschikken en Voorjaarsbloemschikken
• Buurtborrel
• Klaverjassen

Wat gaat niet door
Helaas kunnen onderstaande activiteiten niet doorgaan:
• Kerstbloemschikken en creatieve avond
• Nieuwjaarsbijeenkomst

Data oud papier 2021
11 januari Handboogvereniging De Vrijheid 15 maart OBS De Schuthoek
18 januari OBS De Schuthoek 19 april OBS De Schuthoek
1 februari Handboogvereniging De Vrijheid 17 mei OBS De Schuthoek
15 februari OBS De Schuthoek 21 juni OBS De Schuthoek

Het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor is gestopt met de oud papierinzameling met de 
kraakperswagen op zaterdagmorgen. Dit i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de 
daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen Als alternatief kunt u elke 
zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur uw papier blijven afleveren bij de container achter 
zwembad Aqualaren.

Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 maart 2021.
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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Pubquiz online

Het liefst zouden we dit natuurlijk in De Ludinge doen. Vragen op de beamer, drankje erbij, en 
gezellig met je groepje de vragen beantwoorden. Maar dat kan nu helaas niet. Dus zochten we 
wat wel kan. En een pubquiz kan ook online. Het is anders, maar ook gezellig. Via een programma 
voor videobellen kun je met de hele groep de vragen horen, en dan in kleine groepjes uiteen gaan 
om over de antwoorden te overleggen. Het drankje moet u zelf even inschenken.

Wanneer: Vrijdag 29 januari
Tijd: 19.30 tot ongeveer 21.30 uur
Waar: Vanachter uw computer of tablet ;-)
Hoe dan?? Als u zich opgeeft, krijgt u tijdig instructies via de e-mail
Opgave: Uiterlijk vrijdag 22 januari bij Léonie Berkouwer via leonie.berkouwer@gmail.com

Kerstverhaal Het kerstboompje in de klas

Daar stond hij dan. Op een tafel in de hoek van de klas. Een 
mooi rood kleed lag over zijn voet. Hij werd omarmd door 
allerlei lichtjes. De kinderen hadden hem versierd met 
glitterende, zilveren slingers. De mooiste ballen hingen aan 
zijn takken. Rood, groen, paars, wit, zilver, goud, geel, blauw.
De kinderen van groep 4 hielden van alle kleuren van de 
regenboog. Het kerstboompje stond daar heel alleen. Het 
Kerstfeest was nog niet begonnen. Hij neuriede “O 
dennenboom’ voor zichtzelf. Hij had toch wel geluk dat hij in 
een klas mocht staan! Daar is het altijd zo gezellig! Zingende 
en vrolijk kletsende kinderen. De hele dag allerlei 
kerstliedjes. En af en toe een aai over zijn takken, omdat ze 
hem zo mooi vonden.

Hij miste alleen een ding. Het kerstboompje verlangde er al zo lang naar. Hij wilde heel graag een 
keer mee-eten met de kinderen. Gewoon erbij zitten aan tafel. Mee doen, mee kletsen en ook de 
kaarsjes uitblazen. Maar hij was een kerstboom en een kerstboom staat altijd in de hoek. Te kijken
naar wat er voor hem gebeurde. De kerstboom was zo aan het nadenken dat hij helemaal niet had
gemerkt dat er al kinderen binnen kwamen. Ze hadden schalen vol lekkers meegenomen. Het 
kerstboompje had zijn lippen erbij afgelikt, als hij tenminste een mond had gehad. De kinderen 
gingen snel zitten. Ze begonnen te eten. Soep met broodjes worst, pannenkoeken, kaashapjes. Er 
was zelfs cake toe. De kinderen smulden ervan! Het kerstboompje rook de meest lekkere geuren.

Af en toe zag hij een meisje uit de klas naar hem kijken, En maakte ze nou een knipoog? Opeens 
stond het meisje op, ze stak haar vinger op. ‘Juf, ik vind het kerstboompje zo zielig daar alleen. Mag 
hij naast me zitten?’ Er was nog wel een klein plekje naast het meisje en samen met de juf zetten ze 
het kerstboompje daar neer. Het kerstboompje werd helemaal warm van binnen. Ietsje later konden
de kinderen aan het toetje beginnen. Een jongen had kerstkransjes meegenomen. Elk kind kreeg er 
een, er bleven nog 5 kransjes over. Die hing hij aan de takken van het kerstboompje. Omdat het 
kerstboompje zo blij was, schenen zijn lampjes ineens nog feller. Hij vond het fantastisch! Hij mocht 
meedoen, met de klas! Het kerstboompje heeft zich nooit meer alleen gevoeld.
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Kerstquiz Noorder-Es
Test uw kennis over uw buurt en maak kans op
mooie prijzen, waarmee de buurtvereniging 
onze adverteerders weer steunt. U moet er 
wel op uit, dus de wandelschoenen aan en 
zoeken maar!

Onder de juiste inzenders zal geloot worden om
de 3 mooie prijzen die we beschikbaar stellen. 
Het zijn bonnen met elk een waarde van € 50 
en ze zijn te besteden bij onze horeca-
adverteerders:

• De Pieper
• Cosineros
• Sapori

Stuur uw oplossing in vóór 10 januari 
naar corrydewit@ziggo.nl.

Waar gesproken wordt over straten, kan ook 
een pleintje bedoeld worden. Als er gesproken 
wordt over panden dan kunnen dat huizen, 
bedrijfspanden of openbare gebouwen zijn. 
Wees u goed bewust van welke straten er bij 
het gebied van onze buurtvereniging horen! Als
gevraagd wordt naar de plek van bepaalde 
dingen, wilt u dan de straatnaam vermelden?

Veel succes!

De vragen:
1. Op hoeveel panden in onze buurt vind

je  een  naam  op  de  gevel?  In  welke
straten bevinden zich deze panden?

2. Welke beroepsgroep uit de provincie 
Groningen koos er vaak voor om te 
rentenieren in Zuidlaren? Er was zelfs
een straat in onze buurt waar deze 
beroepsgroep met meer dan 50% 
was vertegenwoordigd.

3. Aan welke straat/straten zijn 
helemaal geen postadressen?

4. Er is sprake (geweest) van een 
hondenuitrengebied. Waar zou 
dat gebied komen?

5. Waar kun je heerlijk uitrusten op 
deze bank?

6. Aan welke straat staat dit bord?

7. Wat was de oorspronkelijke 
bestemming van de Ludinge?
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8. Waar kun je dit kleine bordje vinden?

9. Welke straat heeft 2 postadressen, 
maar slechts één bewoner?

10. In onze buurt woont een echte B.N.er. Hij
zou zijn geëmigreerd naar Amerika, 
maar blijkbaar toch teruggekomen. Zijn 
huis is te herkennen aan twee vogels op 
de gevel. Waar woont deze B.N.er?

11. Wat is er vreemd aan het adres van 
onze penningmeester?

12. Welke straat werd bij de aanleg ook 
wel “de Duitse wijk” genoemd?

13. Dit hek staat aan de ingang van?

14. Waar staat deze bodemloze mand 
aan een blauwe paal?

15.

16. Welke straat was het meest succesvol 
bij het laatste Oostermoerfeest van 
Zuidlaren?

17. Hoeveel adverteerders kunt u vinden 
in ‘t Esblattie?

18. Wat is de straat met de 
meeste postadressen?

19. In welke straat staat deze fiets?

19. Hoeveel bomen staan er op 
het Mensingebrinkje?

20. Hoeveel straatnamen eindigen er niet 
op –inge in het gebied van onze 
buurtvereniging?

21. Waar kun je dit mini hunebed vinden?

22. Welke waterpartij in onze buurt 
is vernoemd naar zijn vorm?

23. Welke straat is het beste in het spel 
jeu-de-boules?

24. Zoals je weet eindigen de meeste 
straatnamen in ons gebied op –inge.
Waar zijn al deze straatnamen van 
afgeleid, wat waren/betekenden die
oorspronkelijke namen?
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25. In deze straat kun je niet kamperen, 
al zou je dat misschien verwachten.

26. Waar vind je dit bordje?

27. De bewoners van deze straat worden 
nooit nat als ze hun voordeur uit 
stappen. Welke straat wordt 
bedoeld?

28. Als je met de auto bent, kun je in dit 
stukje straat niet verder, het loopt 
dood. Welke straat wordt bedoeld?

29. Hoeveel van onze adverteerders 
hebben hun bedrijf ook echt in het 
gebied van onze buurtvereniging?

30. Wat is het verband tussen onze 
Mensinge en Museum 
Havezathe Mensinge in Roden?

U kunt de oplossing van deze 
puzzel vóór 10 januari inleveren bij 
Corry de Wit, Gelinge 7. Het kan 
via corrydewit@ziggo.nl   of in de 
brievenbus. Onder de inzenders 
met de juiste oplossing verloten 
wij 3 horecabonnen, elk ter waarde
van € 50 en te besteden bij Sapori, 
Cosineros of de Pieper.

Veel succes!
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Het verhaal van een Corona patiënt

Wat? Heb ik Corona. Corona echt waar? Nee ik kan het niet geloven. Ik . Heb ik het echt.
Ja het is echt waar, ik heb Corona……..

Maar laat ik mijn verhaal bij het begin beginnen.
Het is 1 januari 2020, we wensen elkaar een gelukkig en gezond nieuw jaar. Nou dat gelukkig komt 
vast helemaal goed, we hebben net te horen gekregen dat wij voor het eerst opa en oma worden. En
onze jongste dochter komt vanuit Groningen weer hier in Zuidlaren wonen op loopafstand van ons 
dus wat dat betreft kan 2020 voor ons al niet meer stuk.

Maar…… wat de gezondheid betreft daarover zal blijken dat het dit jaar voor veel mensen een drama
blijkt te worden maar daar hebben we in januari nog niet zoveel zicht op. Dat komt pas in maart. 
Corona….. waar we eerst nog nooit van dit woord hadden gehoord, in maart horen we hele 
dagen niets anders dan het beladen woord Corona.
Maar het eerst in het zuiden van het land, daar is het een groot drama en sterven er dagelijks 
mensen aan dit vreselijke virus. Maar dan is het in het Noorden nog relatief rustig en een ver van 
mijn bed show. Maar ook hier in het Noorden houden we ons allemaal strikt aan de richtlijnen 
van het RIVM.

Ik zelf werk bij de Stiep. Dit is een zorgboerderij met dagbesteding voor cliënten van Lentis.
Daar is een landwinkel bij een theeschenkerij met een groot terras en een keuken waar we heerlijke 
cakes en taarten bakken, lunches verzorgen, en maaltijden koken voor mensen die zelf niet zoveel tijd 
hebben om te koken. En daar in die keuken werk ik als cliëntenbegeleider. Prachtig werk om te doen. 
Maar dan in maart is er DE LockDown. Cliënten mogen niet meer komen en op de Stiep is het opeens 
vreemd stil. Maar de beesten moeten wel gewoon verzorgd worden en de winkel blijft ook open dus ik 
ga nu alle morgens naar de Stiep om de voorraad in de winkel op peil te houden.

Maar de ziel is uit de altijd zo gezellige en overbevolkte keuken. Waar we anders met vier of soms 
wel zes cliënten aan het werk zijn is het nu maar een trieste eenzame keuken. We hebben af en 
toe telefonisch contact met de cliënten en het is hartverscheurend hoe zij hun dagelijkse routine 
en de beesten waar ze altijd voor mogen zorgen, missen. De tranen schieten je ervan in de ogen. 
Maar we moeten het ermee doen.

Onze dochter en haar vriend krijgen eind maart de sleutel van hun huis aan de Heerdelaan en met 
groepjes van twee mensen (meer mogen er niet volgens de richtlijnen) gaan we hun helpen met 
verhuizen, verven en de tuin aanpakken. Zo wordt hun stulpje gestaag bewoonbaar en rond de Pasen
zo halverwege April kunnen ze er gaan wonen.

Vanuit Brabant komen dan de meest schrijnende verhalen. Families, verenigingen en 
verzorgingstehuizen verliezen dagelijks vele mensen aan het Corona virus. Maar hier in het 
Noorden blijft het relatief rustig.

Meimaand breekt aan en dit is een spannende maand voor ons want in deze maand wordt onze 
kleindochter geboren. En hoe zal dat verlopen in deze rare Coronatijd. Nou het is inderdaad een 
hele vreemde gewaarwording. Op vrijdag 22 mei is het zover, onze schoonzoon belt rond zes uur 
vanuit het ziekenhuis en laat ons zijn prachtige dochter zien met het zo mooie systeem van 
videobellen. Moeder en dochter maken het uitstekend en wij zijn zeer ontroerd.
Ze mogen nog diezelfde avond weer naar huis, en natuurlijk willen wij dan graag zo snel mogelijk hen zien
om aan den lijve te voelen hoe ze het maken. Maar …… helaas we mogen alleen maar buiten
voor het raam staan te kijken naar moeder en dochter en het maakt ons blij maar op hetzelfde
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moment ook verdrietig want hoe graag had ik nu even de baby in mijn armen gehouden en mijn
dochter willen knuffelen en vasthouden om haar te laten weten dat ik er voor haar ben.
Ook willen we graag alles weten over de bevalling maar het is gek om voor het raam te gaan 
staan schreeuwen over details van een bevalling dus we laten het er maar bij. We bellen wel weer
met elkaar, maar dat voelt toch anders.

Het wordt zomervakantie. De regels worden versoepeld maar het advies blijft ga niet op vakantie 
naar het buitenland en maak niet te veel reisbewegingen. Er komen weer een aantal cliënten naar de
Stiep, maar we mogen maar maximaal met twee mensen in de keuken om de anderhalve meter regel
te kunnen handhaven dus de ouderwetse gezelligheid is nog steeds ver zoek. Maar voor de jongens 
die er weer zijn is het heerlijk dat ze weer voor de hun zo geliefde dieren kunnen zorgen en dat er 
weer enige regelmaat in hun dagen komt. Vooral deze kwetsbare mensen hadden dit zo erg gemist.

Thuis laten wij dit jaar onze caravan maar in de stalling staan. Wij willen geen risico nemen door op 
een camping te staan en zo allerlei contacten te moeten hebben. Ikzelf werk gewoon deze vakantie 
door het is maar halve dagen en we kunnen s ’middags er lekker op uit met de fiets. We koppelen de
hondenkar achter de fiets en maken prachtige fietstochten door ons o zo mooie Drenthe. De hond 
heeft op deze manier ook een heerlijke vakantie , alle middagen mag hij mee, een poos rennen naast
de fiets en daarna uitrusten in de hondenkar en lekker meevaren. Wat een hondenleven.
Wat hebben wij genoten van deze vakantie. Ook kunnen we weer bij mijn ouders op bezoek (die 
in de risico leeftijd vallen) en onze kleindochter komt af en toe een dagje bij ons spelen.

Na de zomervakantie beginnen alle scholen weer en iedereen gaat zo langzamerhand weer een 
beetje aan het werk. Het lijkt allemaal weer een beetje gewoon. Maar helaas dit is maar van korte
duur. In september steekt Corona de kop weer op, en nu lijkt het Noorden er ook aan te moeten 
geloven. We horen steeds vaker dat er een of andere afdeling wordt gesloten omdat er Corona 
heerst. We komen met het hele land zelfs weer terecht in een gedeeltelijke Lock Down.

Het wordt herfstvakantie en deze keer neem ik wel een weekje vrij, want ik heb het gevoel dat ik
een beetje oververmoeid begin te raken. Na de herfstvakantie weer gewoon vier morgens naar de
Stiep, maar ik voel me nog steeds niet erg uitgerust, en wordt eigenlijk met de week vermoeider.
Krijg last van mijn gewrichten en heb steeds spierpijn in mijn benen, ik denk bij mezelf tjonge 
,jonge je kunt toch merken dat ik ouder wordt!!!!!!!
Dan wordt het donderdag 29 oktober, ik ga vandaag de hele dag werken want we hebben s ’middags een
leuk projectje in de keuken en daar wil ik graag bij zijn. Maar als ik om vijf uur thuiskom ben ik wel zo 
kapot dat ik tegen Carlo zeg “nou ja dit is toch niet normaal ik ben 51 ik moet toch wel een hele dag 
kunnen werken”. Maar ‘s avonds om negen uur lig ik in mijn bed met hoge koorts.
Ik heb heel erg spierpijn en pijn in mijn gewrichten, zo erg dat ik mijn armen en benen bijna niet kan
bewegen maar denk ik : ik heb geen Corona want ik hoef niet te hoesten of te niezen.
Op maandagochtend bel ik naar mijn werk dat het mij niet lukt om mijn bed uit te komen, maar ik
stel ze wel gerust dat het geen Corona is want ik heb hele andere klachten. Op dinsdagmorgen 3 
november kan ik weer opstaan en ga een boterham eten wat mij meteen opvalt is dat ik 
helemaal geen smaak of reuk meer heb. Oei dit is wel een symptoom van Corona.
Rond tien uur wordt ik opeens snipverkouden van de ene op de andere minuut. Niezen hoesten en
een constante loopneus Nu gaan alle alarmbellen rinkelen en ik maak meteen een afspraak om 
een Coronatest te laten doen. Ik kan woensdagmiddag terecht in Veendam, nou meteen 
vastleggen die afspraak. En zo laat ik mij op woensdagmiddag testten. Echt leuk is het niet maar er 
zijn ergere dingen in het leven.
Nu is het wachten op de uitslag. Donderdagmorgen belt de GGD ik dacht nog : oh dat is mooi vlot. Maar 
helaas ze bellen mij met de mededeling dat er vertraging is bij de uitslagen en dat ik nog 48 uur moet 
wachten tot de uitslagen binnen zijn. Balen, maar het is niet anders gewoon weer wachten. 
Vrijdagmiddag 6 november krijg ik dan eindelijk de uitslag en ja hoor ik ben positief getest op Corona.
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Wat heb ik Corona? Het is toch niet waar hè? Ik kan het niet geloven IK? IK heb Corona? Ik die 
aldoor zo braaf alle richtlijnen en regels heb opgevolgd , afstand heb gehouden, mijn handen heb 
stukgewassen, nergens anders naar toe ben geweest dan alleen de supermarkt. Zo zie je maar weer,
je kan het dus zomaar oplopen. Maar hoe dan ? waar heb ik het dan opgelopen? Allemaal vragen 
waar ik nooit een antwoord op zal krijgen.
Maar het is dus echt waar, ik heb Corona. Ik krijg een hele lijst van de GGD waarin ze van alles 
vragen en mijn man moet meteen op zijn werk alles uit handen laten vallen, naar huis toe komen en 
in quarantaine.

Nou …… daar zitten we dan met zijn tweeën. Ik mag na tien dagen (dus donderdag 12 november)
weer naar buiten, maar Carlo moet in quarantaine blijven tien dagen na mijn laatste klachten. Ik ben
dinsdag 10 november weer klachtenvrij en dus mag Carlo pas 20 november weer aan het werk. Carlo
laat zich deze week ook testten maar hij blijkt negatief. Nou breekt helemaal onze klomp hoe kan 
dit? Dit is zo’n besmettelijk virus wij leven in één huis en Carlo heeft het niet van mij gekregen, dat is
toch onmogelijk. Heb ik het dan van hem gekregen dat hij het virus wel bij zich heeft gedragen maar 
er niet ziek van is geworden. Allemaal vragen waar we nooit antwoord op zullen krijgen maar die ons
wel steeds enorm bezig houden.

Het is vandaag 14 november, ik mag dus weer er op uit. Maar ik vind het nog heel erg spannend, ben
heel erg bang om toch mensen te besmetten, want wie zegt mij dat het virus nu helemaal uit mijn lijf
is? Dat is toch nog nooit helemaal bewezen. Ik doe voorlopig nog maar even heel voorzichtig. Loop 
wel weer een rondje met de hond, maar vermijd het nog zoveel mogelijk om dicht bij mensen in de 
buurt te komen.

Dit vertrouwen moet denk ik weer langzaam groeien.
Maar goed, ik heb dus het geluk gehad dat ik er met milde klachten vanaf ben gekomen.
Hoeveel mensen over de hele wereld hebben een hele andere ervaring met dit afschuwelijke virus,
en hoeveel mensen hebben een dierbaar iemand aan dit monster verloren. Dus knijp ik maar mijn
handen dicht.

Ineke Kamphuis-Bartol
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Een prachtige ster maken voor kerst

Hou je ook van knutselen dan is dit een mooi moment om te beginnen met deze ster. Op het 

inlegvel is de kerstster afgedrukt, deze kun je uitknippen, vouwen en plakken. Zo doe je dat:

Eerst knip je deel 1, 2 en 3 uit.

Nr. 1 is de onderkant van de ster.

Nr. 2 is de bovenkant waar dat losse stukje nr. 
3 in past.

Daarna ga je alle lijnen vouwen, ook de
stippellijnen.

De stippellijnen druk je naar beneden, dus 5 
stukjes. Dan gaan de lange punten vanzelf bol
staan.

Nu kun je nr. 3 er tussen plakken.

Wil je de ster nog versieren dan kun je dat het
beste nu doen (zie tweede foto).

De zijflapjes van nr.1 kun je nu lijm op doen 
en dan op nr. 2 plakken.

Nu is de ster klaar. Wil je het ophangen dan 
moet je nog even een gaatje prikken.

Heel veel knutsel plezier
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Traditie rond kniepertjes bakken

Het is al eeuwenlang een traditie om rond de jaarwisseling In het noorden en oosten van 
ons land kniepertjes te bakken. Een kniepertje is een plat wafeltje.

Deze wafeltjes werden vroeger in een wafelijzer op de kachel of open vuur gezet,
tegenwoordig heb je elektrische wafelijzers.

Een rolletje is een opgerold kniepertje, het beslag is iets anders, deze eet je 
vanaf nieuwjaarsdag.

De achterliggende gedachte is dat in december het oude jaar volledig is ontvouwen, 
terwijl op nieuwjaarsdag het rolletje het onbekende jaar symboliseert.

De naam kniepertje komt van het dialect kniep`n, dat knijpen betekent.

Dan nu het allerlekkerste recept van kniepertjes bakken, dit recept is van 
mijn schoonmoeder:

- 1 pond bloem
- 400 gram suiker wit
- 4 eieren
- 180 gram roomboter
- Beetje water
- Half glaasje jenever

Eet smakelijk!

Tineke Nijenbanning
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Kind in de Kijker

Hoe heet jij?

Eva Dik

Met wie woon je in huis?

Papa en Mama, broer Tim en zus Ilse

Op welke school zit je?

Ik zit in groep 4 van Jonglaren

Wie zijn je beste vriendinnen?

Ik speel graag met Iris Liese en Zoë

Dat we dieren verzorgen.

Thuis speel ik graag met mijn 
Playmobile ziekenhuis.

Waar ben je goed in?

Ik kan een hele mooie radslag (die oefen ik
vaak in de kamer.)

Zit je ook op een sport?

Ik zit op volleybal trainen op 
woensdag middag en op zaterdag

Wedstrijden. Helaas hebben we nog maar 
één wedstrijd kunnen spelen door de corona.

Wat vind je het leukste aan jezelf?

Dat ik goed kan delen.

Wat is je favoriete eten?

Zoute haring. Die eet ik altijd met opa op 
de markt op vrijdagmiddag.

Wat is je lievelingskleur?

Roze maar ik vind blauw geel en oranje ook
mooi

Wil jij in het volgende Esblattie
in de Kijker? Meld je aan bij 
Corry de Wit via 
corrydewit@ziggo.nl
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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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Afscheid van contactpersonen

Zoals sommige bewoners aan de Hofakkers al hadden gemerkt, is Betty Eefting verhuisd en natuurlijk
ook gestopt als contactpersoon voor de Hofakkers. Zij is, voordat ze contactpersoon werd, enige tijd 
lid geweest van het bestuur en heeft zelfs enkele jaren de voorzittershamer gehanteerd. Haar stijl 
van besturen stond altijd in het teken van consensus en verbinding. Het bestuur is haar natuurlijk 
zeer erkentelijk voor haar inzet voor de buurtvereniging en heeft haar daarvoor ook al op gepaste 
wijze bedankt. We hadden dit graag tijdens de ALV in
oktober willen doen, maar vanwege haar kwetsbare 
gezondheid had Betty aangegeven daar liever niet 
aanwezig te willen zijn. Betty heeft wel toegezegd dat ze 
de bloemschikavonden wil blijven verzorgen, natuurlijk 
samen met Annet van Leeuwen. Onze nieuwe 
contactpersoon aan de Hofakkers, Judith Wiekamp, 
heeft zich in het vorige Esblattie al aan u voorgesteld.

Trijn Nonkes heeft ook aangegeven dat ze wil stoppen als
contactpersoon voor de leden in Everswolde. Trijn en 
haar man Ulvert hebben allebei corona gehad en hebben
een bijzonder zware tijd achter de rug en vooral voor 
Ulvert geldt dat hij dankbaar mag zijn dat hij het heeft 
overleefd. Trijn is vanaf de oprichting betrokken geweest
bij de buurtvereniging, eerst als contactpersoon voor de 
Hofakkers en later voor Everswolde. In de tijd dat Trijn en
Ulvert verhuisden van de Hofakkers naar Everswolde, hoorde Everswolde officieel niet bij de 
buurtvereniging omdat de grens aan de oostkant van de buurtvereniging de Hofakkers was. Gelukkig
is na overleg met het bestuur en mede op verzoek van een aantal inwoners van Everswolde de 
Dingspellaan en dus Everswolde toegevoegd aan het gebied van de Noorder-Es. Ook Trijn en Ulvert 
zijn wij natuurlijk de nodige dank verschuldigd en we zullen spoedig ook hen onze dank middels een 
attentie overbrengen. Wij zijn nog op zoek naar een vervanger voor Trijn. In ons volgende Esblattie 
hoort u daar vast meer over.

Gezien of gehoord

Een oud-collega van mij fietst op zijn ligfiets door de Oosterparkwijk in Groningen. Er komt 

een vrouw uit haar voordeur, ziet hem langsfietsen en roept: “Hest gain leunings?”

Corry de Wit
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DRUKKERIJ Mercuriusweg 11

9482 WK Tynaarlo

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

info@printstudiozeven.nl

maandag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur www.printstudiozeven.nl

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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Concept Notulen Algemene Ledenvergadering

Datum
7 oktober 2020

Locatie
MFC de Ludinge

Aanwezig
 6 leden
 Bestuur:

Frederik de Jonge, Wim Kuipers, Léonie Berkouwer, Corry de Wit, Carin Pieters.

Afwezig met kennisgeving
 Leden: Sandra Nieswaag, fam. Jonker, Annet van Leeuwen, Hennie Stenveld, 

Betty Eefting, Anjo Pelgrim.
 Bestuur: Tineke Nijenbanning, Jeroen van Asperen.

Vanwege de coronacrisis, die begon in maart 2020, is de ALV uitgesteld naar deze datum.
Leden moesten zich van te voren aanmelden en iedereen zit op 1,5 meter van elkaar.

1. Opening

Frederik de Jonge opent deze bijzondere vergadering om 19.30 uur en heet iedereen 
van harte welkom. Begrijpelijk dat er weinig leden aanwezig zijn.

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 26 februari 2019

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

4. Jaarverslag activiteiten 2019

Er  zijn  geen  inhoudelijke  opmerkingen,  het  verslag  wordt  vastgesteld  en
goedgekeurd.  Frederik  bedankt  de secretaris voor het  jaarverslag.  Wim vraagt  om
een applausje van de aanwezige mensen.

pag. 1
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Naar aanleiding van het jaarverslag merkt Dirk van Leeuwen op dat we goed moeten 
kijken naar het soort activiteiten dat we aanbieden. Wat slaat aan en wat niet? In deze 
tijd wel alert blijven en proberen het contact met de leden te behouden. Een tip om de 
eerste activiteit ( misschien in het voorjaar? ) een aansprekende activiteit te laten zijn, 
zoals barbecue, uitje naar een bedrijf. Laat een kinderactiviteit, zoals bv. een 
speurtocht onderdeel uitmaken van een grote activiteit.

5. Financieel jaarverslag 2019

Wim Kuipers ( penningmeester ) licht het financieel jaarverslag toe. We sluiten het jaar 
2019 af met een klein negatief resultaat van € 921,61. Op de vraag van Dirk van 
Leeuwen waar dat aan lag, antwoordt Wim dat de post Bestuur/ Representatie in 2019 
hoger uitviel dan begroot door afscheid van een gerenommeerd bestuurslid. ( Dirk van 
Leeuwen ). Er zijn geen zorgen voor de toekomst. In 2020 komt er wel contributie binnen,
maar zullen de kosten voor het organiseren van activiteiten beduidend lager uitvallen 
door de coronacrisis. Wel merkt Wim op dat soms adverteerders afhaken omdat ze er 
niet vanuit gingen dat de verbintenis automatisch doorloopt. Dit heeft de aandacht van 
het bestuur.
Ferdinand ten Damme merkt nog op dat het plaatsen van een plusje of minnetje bij de 
bedragen van het Resultaat van het boekjaar duidelijker aangeeft of het over een 
positief of negatief resultaat gaat. Frederik bedankt Wim voor zijn financieel verslag en 
het zorgvuldig bewaken van de financiën en zijn duidelijke uitleg. Ook hier volgt een 
welgemeend applaus.

6. Verslag kascommissie 201

Geert Komduur 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. Geert Komduur 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

Anjo Pelgrim en Geert Komduur vormen samen de kascommissie in 2020. Erik Mars
wordt aangesteld als reserve.

8. Vaststelling contributie 2020

Het bestuur stelt voor de contributie voor het komende jaar niet te verhogen. Gezinnen 
(meerpersoonshuishouding) betalen € 20,- en alleenwonende (éénpersoonshuishouding)
€ 10,- .
Wim merkt op dat dit jaar de contributie-inning dit jaar door de penningmeester is gedaan
en niet door de contactpersonen. Er moet nog € 250 geïncasseerd worden. Doordat de 
ledenadministratie is losgekoppeld van het penningmeesterschap heeft Wim niet altijd 
direct zicht op het ledenbestand. De manier van contributie-inning in de toekomst zal in 
het bestuur besproken worden. Ook moet nog één adverteerder betalen. Ook de 
benadering van adverteerders en wederzijdse verwachtingen zullen in het bestuur aan 
de orde komen.

pag. 2
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9. Vaststellen begroting 2020

- De begroting voor 2020 is al bijna werkelijkheid geworden en wordt door Wim verder
toegelicht.

- Reservering voor het Oostermoerfeest is weer € 750 zoals elk jaar. Het 
Oostermoerfeest zal misschien in 2021 in Zuidlaren worden gehouden of anders 
zelfs doorgeschoven worden naar 2022.

- Op een vraag van Ferdinand ten Damme over de beamer is het antwoord dat 
de beamer wordt gebruik bij activiteiten in een tent op de Mensingebrink.

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

10. Benoeming bestuur 2020

- Frederik de Jonge en Tineke Nijenbanning zijn aan de beurt van aftreden en 
stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat 
Frederik en Tineke zitting kunnen blijven houden in het bestuur.

11. Voorstel activiteiten 2020

Er kunnen geen concrete voorstellen worden gedaan voor activiteiten vanwege de
Coronacrisis. Het klootschieten stond wel gepland omdat die activiteit in de 
buitenlucht plaatsvindt, maar er was te weinig belangstelling.
Zou het klaverjassen weer opgestart kunnen worden? Er zijn al wel weer clubs 
begonnen en in de Ludinge wordt het goed geregeld, maar de organisator 
( Ettie Kuipers ) voelt er nog niet voor om weer te beginnen.
De datum voor het kerstbloemschikken en knutselen laten we nog even staan, 
evenals de datum voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Over 3 weken is er misschien 
meer duidelijkheid over mogelijkheden en onmogelijkheden. Wel is het van belang
om contact met de leden te houden.
Misschien kunnen er online activiteiten worden aangeboden, zoals bingo en 
een pubquiz. Ook hier gaat het bestuur zich over beraden.

12. Rondvraag

 Dirk van Leeuwen vraagt of er regelmatig onderhoud gepleegd wordt aan het 
AED apparaat. Frederik antwoordt dat wij zelf een onderhoudscontract moeten 
afsluiten nu het eerste jaar van garantie voorbij is. Het heeft de aandacht van 
het bestuur.

 Jannie Eling vraagt of het apparaat is aangemeld bij Hart.nl. Dat is idd het geval.
 Ferdinand ten Damme vraagt of je altijd een melding krijgt als de AED gebruikt 

is. Dat is idd het geval.
 Dirk vraagt tevens of de site wel goed wordt bijgehouden. Frederik antwoordt 

dat dit ook onze aandacht heeft en dat er eigenlijk 3 personen moeten zijn die 
de rechten hebben en de site kunnen beheren.

 Ook de naam van de nieuwe contactpersoon op de achterpagina van ’t 
Esblattie vermelden.

13. Sluiting

Frederik sluit om 20.30 uur deze bijzondere ALV en bedankt de aanwezigen voor hun
komst en hun inbreng in de vergadering.

Namens het bestuur,
Corry de Wit
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Ben jij  ook nieuwsgierig
naar de vacatures bij
Zorggroep Drenthe?

Wij hebben onder andere vacatures voor:

Verpleegkundigen
bij de Thuiszorg

Centrale en lokale cliëntenraden
bij meerdere locaties, waaronder Mozaiek

Ben je op zoek naar een andere uitdagende functie in
de zorg? Wij hebben meer interessante vacatures, ga
snel naar werkenbijzorggroepdrenthe.nl

Voor meer informatie over onze vacatures
ga je naar werkenbijzorggroepdrenthe.nl

Waar u thuis bent
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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


