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Voorwoord

Foutje, …..bedankt.
We zitten in de trein van Almere naar Zwolle met als enige stop onderweg Lelystad. De trein vertrekt
met enige minuten vertraging en de conducteur kondigt aan dat de machinist zal proberen de
achterstand in te lopen. Na enige tijd worden sommige mensen wat zenuwachtig, kijken op hun horloge
en maken aanstalten om uit te stappen. Dan volgt er een mededeling van de conducteur: “ In ons
enthousiasme om de verloren tijd in te halen, zijn we vergeten te stoppen op station Lelystad”. Hilariteit
alom. Even later komt er weer een mededeling voor de reizigers die inderdaad in Lelystad hadden willen
uitstappen. De trein stopt nu in Dronten en reizigers met bestemming Lelystad kunnen hier uitstappen
en dan de trein van Zwolle naar Almere nemen om toch op de juiste plek van bestemming uit te komen.
Enige dagen later heb ik een afspraak met een paar vriendinnen om naar de film te gaan en vooraf even
een pizza te eten in het aangrenzende Italiaanse restaurant. Ik ben wat te laat, geen vriendinnen te zien,
even appen om te vragen waar ze zijn. Ze hadden het al vreemd gevonden dat er geen pizza’s op de
menukaart stonden, maar ze zitten in het restaurant onder de bioscoop. Geen probleem, drankjes
mogen meegenomen worden en uiteindelijk eten we heerlijk Italiaans. Dan naar de film, ik ga nog even
naar de WC en de vriendinnen kopen vast de kaartjes. Ik sluit weer aan bij de ingang van de
bioscoopzaal waar ze voor staan en mij wordt gevraagd even naar de kaartjes te kijken waar we zitten (
Ze hebben geen leesbril bij zich ): rij 4, stoelen 6,7,8. Als na veel reclame eindelijk de film begint waar we
voor kwamen, kijken we elkaar in het donker toch wat verontrustend aan. Sneeuw in Cuba? In het
donker proberen we de kaartjes te vinden in jaszakken en tassen, lukt niet, we blijven dan maar zitten.
In de pauze ontdekken we dat we in een heel andere filmzaal hadden moeten zitten. Ok, dan geen warm
Cuba, maar hopen sneeuw in Denver.
De jaarvergadering van onze buurtvereniging op 26 februari is al in november geboekt in de Ludinge,
samen met de nieuwjaarsbijeenkomst van 13 januari. De schrik is dan ook groot als bij binnenkomst
René ons meedeelt dat de Ludinge die avond helemaal vol zit en er niets in zijn agenda staat. Wat nu?
We proberen snel een oplossing te vinden, wat zijn de mogelijkheden? Everswolde, Nieuw Laarhof? Dan
komt iemand met een briljant idee. De tennisclub? Snel even bellen met de voorzitster van de
kantinecommissie. Natuurlijk, geen probleem. Er zijn die avond zelfs vijf mensen van de aanwezige leden
die ook een sleutel hebben van de tennisclub. Roelof Nijenbanning blijft voorlopig achter in de Ludinge
om alle mensen op te vangen en door te sturen naar ZTC, waar de mensen die daar de weg kennen, snel
koffie en thee zetten, kopjes klaar zetten enz. Uiteindelijk kwam ( ook hier ) alles op z’n pootjes terecht
en hadden we een prima vergadering.
Tijdens genoemde ALV namen we afscheid van Dirk van Leeuwen als bestuurslid en mochten we Jeroen
van Asperen begroeten als nieuw bestuurslid. Verderop leest u in ’t Esblattie hier meer over, evenals
nieuws over vaste en nieuwe activiteiten. Deze keer drukken we ook het Jaarverslag activiteiten 2018 af,
want op de vergadering waren er geen kopieën beschikbaar. Ook zult u een oproep vinden van een
bewoonster in onze buurt die graag een plek wil waar honden lekker los kunnen lopen. En wij kunnen
enkele nieuwe adverteerders verwelkomen! Ik wens u veel leesplezier.
Corry de Wit
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Activiteitenagenda 2019
Noteer in de agenda

6 april
7 april
15 april
22 april
26 mei
12 juni
15 september
5 oktober

Seizoensstart Jeu de Boules (zie hieronder voor overige data)
Klootschieten
Paasbloemschikken
Paasinstuif
Puzzelfietstocht voor gezinnen
Straatspeeldag
Klootschieten
Stratentoernooi Jeu de boules

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.
25 april

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.
6 april
3 augustus
11 mei
7 september
1 juni
5 oktober
6 juli

Data oud papier 2019

1 april
15 april
4 mei
6 mei
20 mei

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

3 juni
15 juni
17 juni
1 juli

Handboogvereniging
Chr. Zuidlaarder Mannenkoor
OBS De Schuthoek
Handboogvereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 juni 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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Jeu de Boules 2019
Het jeu de boules seizoen start traditiegetrouw op de eerste zaterdag in april en dat is op zaterdag 6
april. Vanaf dat moment iedere keer op de 1e zaterdag van de maand. We gaan door tot en met
oktober. De laatste keer is dan op 5 oktober 2018 en dan is weer het befaamde Stratentoernooi.
Wilt U graag mee doen, kom dan gerust op zaterdag 6 april a.s. op de jeu de boules baan aan de
Mensinge. De koffie met koek wordt ook dit jaar verzorgd door een aantal vrijwilligers van de
buurtvereniging. De spelbegeleiding gebeurt in onderling overleg tussen de aanwezige spelers. We
starten om 10.00 uur. De jeu de boules partijen duren meestal 1 ½ tot 2 uur.
Het schema ziet er als volgt uit:
Jeu de boules spelochtend
Zaterdag 6 april
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 1 juni
Zaterdag 6 juli
Zaterdag 3 augustus
Zaterdag 7 september
Zaterdag 5 oktober Stratentoernooi

Verzorging met koffie en koek
Corry de Wit
Frederik de Jonge
Marion Rietman
Trijnie Pelgrim
Henny Stenveld
Ineke Kamphuis
Joop Ruiter, Erna Kronenburg,
Gea Kuipers, Maarten Dubbelaar

Als U graag op andere tijdstippen een jeu de boules partij wenst te spelen, kunt U de jeu de boules
ballen ophalen bij Harry en Elise de Vries, Heijtinge 9. Graag de avond van te voren even bellen, 0504096580.

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:
7 april
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.
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Paaskrans maken
Binnenkort is het Pasen. We gaan daarom ook dit jaar weer bloemschikken met de buurtvereniging.
Het is de bedoeling dat we dit keer een krans op oase gaan maken. Hierbij is het belangrijk dat je veel
groen meeneemt, zoals bijvoorbeeld buxus, klimop ,conifeer en eventueel wat bloemetjes. Een krans
vraagt altijd wat meer groen.
Denk ook aan een snoeischaar, mesje , tangetje o.i.d.
Wij zorgen voor de krans en versierselen en……….
natuurlijk voor koffie!

Wanneer: Maandag 15 april om 19.30 uur.
Waar:
Wijkcentrum de Ludinge
Kosten:
€ 5.00
Opgave:
Uiterlijk 7 april
Bij wie:
Annet van Leeuwen,
annetvanl@hotmail.com , tel. 4093967
Betty Eefting,
bettyeefting@hotmail.com , tel. 4091490

Paasinstuif
Als vanouds organiseren we de Paasinstuif op Tweede Paasdag. Het
beleid van Mozaïek is veranderd, waardoor we het niet meer op de
oude voet daar kunnen houden. We kunnen gelukkig terecht in onze
vertrouwde stek Wijkcentrum De Ludinge.
We gaan als vanouds noten schieten, sjoelen en bijpraten. Helaas is de Paashaas met
vakantie , maar er zijn wel spelletjes, kleurplaten en natuurlijk paaseitjes!
Dit alles natuurlijk onder het genot van koffie, thee, ranja, suikerbrood, paasstol en
paaseitjes.
Wanneer:
Maandag 22 april, Tweede Paasdag
Tijd:
10.30 uur
Waar:
Wijkcentrum De Ludinge
Opgave is niet nodig.
We zien u graag op Tweede Paasdag!
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Het leuke

winkeltje

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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Zondag 26 mei 2019 houden we een fietspuzzeltocht.
Start 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 20 mei bij Tineke Nijenbanning, e-mail adres jj.nijenbanning@planet.nl of
bellen 050-4096524.
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12-05-2019 | 15.00 UUR | € 8,50 [<12] - € 13,- (>12)

MUZIEKTHEATER
VOOR KINDEREN!

AGEETH DE HAAN DAG ZON, DAG ZEE
Dag zon, dag zee! Een liedjesprogramma voor de lente en zomer.
"Ik zit hier zó lekker...", zingt Ageeth in
één van haar liedjes. Het zegt iets over
de sfeer van dit programma, het gaat
over de zon, wilde dieren, limonade
met taart en natuurlijk over het strand.
Ageeth neemt het publiek mee naar
zowel herkenbare als fantasievolle
situaties. Dag zon, dag zee! is een
sprankelend, interactief programma vol
liedjes in verschillende muziekstijlen.
Ageeth verbindt de liedjes op een
ontspannen manier aan elkaar. Het
publiek mag meedoen of lekker
luisteren, alles is goed.
Ageeth de Haan maakt muziektheater
voor kinderen vanaf 2 jaar en hun
families.

Haar werk is een mix van kleinkunst, pop en jazz, aansprekend
voor jong en oud. Ageeth communiceert
via allerlei muziekstijlen en weet met
haar zangstem een magische sfeer te
creëren. In tekst en muziek staat de
beleving centraal, wat leidt tot
poëtische, grappige en ontroerende
momenten. Een voorstelling van Ageeth
is een ervaring voor het hele gezin:
samen genieten en met een glimlach de
zaal verlaten.
Dag zon, dag zee! werd door Ageeth de
Haan (met band en tapdanser Marije
Nie) onder andere gespeeld op North
Sea Jazz Kids 2015 in Rotterdam.

TICKETS VIA WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL
Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren. T. (050) 317 24 10 E. info@theatermozaiekzuidlaren.nl
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Samen wandelen bij de Avondvierdaagse
Van 21 t/m 24 mei 2019 wordt voor de 12e keer de Avondvierdaagse in Zuidlaren georganiseerd door
de Zuidlaarder Gymnastiek Vereniging.
Er zijn mooie routes van 5 en 10 km uitgezet in de
omgeving van Zuidlaren. U kunt ook één of enkele
avond(en) meelopen i.p.v. alle vier.
U kunt zich opgeven bij Tineke Nijenbanning
(jj.nijenbanning@planet.nl) ,graag voor 30 april.
De kosten zijn nog niet bekend, maar na opgave laat
Tineke u dat zo snel mogelijk weten. (Vorig jaar
waren de kosten €5,50 p.p.)

Straatspeelmiddag
Woensdag 12 juni is het weer Nationale Buitenspeeldag. Buurtvereniging Noorder-Es werkt hiervoor
opnieuw samen met Sport Tynaarlo. Met verschillende spellen en attributen wordt de Mensinge
Brink weer omgetoverd tot een speelparadijs!
Wanneer: Woensdag 13 juni
Tijd:
van 14.30-16.00 uur
Waar:
Mensinge Brinkje
Voor wie: Kinderen van de basisschool.
Sommige spellen zijn voor kinderen vanaf groep 3,
voor jongere kinderen is het nodig dat een
ouder/begeleider aanwezig blijft.
Het is gratis en opgave is niet nodig.
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Afscheid Dirk van Leeuwen als bestuurslid
Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Dirk van Leeuwen, die te kennen had
gegeven dat hij graag met het bestuurswerk wilde stoppen. Dirk was één van de oprichters van onze
buurtvereniging. Op 15 maart 1990 ondertekende hij, samen met Roelof Docter de oprichtingsakte. Dit
was een jaar voor het Oostermoerfeest, er waren al wat informele activiteiten, zoals paaseieren
zoeken voor de kinderen, maar nu was de tijd rijp voor een echte buurtvereniging. Mannen van het
eerste uren waren o.a. Piet Bennink, Rias Canon, Renze Tuinman, Derk Bonder en natuurlijk Dirk zelf.
Jarenlang heeft Dirk in het bestuur gezeten, er was ergens een onderbreking , maar toen een
bestuurslid plotseling vertrok, was Dirk bereid om weer zitting te nemen in het bestuur . Hij heeft ook
lange tijd de voorzittershamer gehanteerd. Er was een periode dat het wat minder goed ging met de
buurtvereniging, maar toen de bestuurlijke taken werden gescheiden van de activiteiten en een
activiteitencommissie werd ingesteld, bloeide de vereniging weer op.
Dirk is een bestuurder met een heel eigen stijl, niet alles vast willen leggen in draaiboeken en
protocollen, maar gewoon doen wat je is opgedragen en daarop dan ook met elkaar vertrouwen. Dat
laatste mochten we vorig jaar meemaken tijdens de organisatie van ons pleinfeest. Zoals u wellicht
weet is Dirk de man van de catering en hij zou dan ook alles omtrent de catering ( tenten, meubilair,
verlichting, eten en drinken enz. ) regelen met het bedrijf waar we al jaren zaken meedoen. Echter de
laatste twee weken voor het feest was zowel Dirk als de cateraar met vakantie en de rest van het
bestuur werd lichtelijk ongerust toen we vlak voor het feest nog even de laatste puntjes op de i wilden
zetten, maar niets meer gehoord hadden van Dirk. Maar zoals gebruikelijk kwam alles goed en was op
vrijdagmiddag zowel Dirk als de cateraar aanwezig om de juiste voorbereidingen te treffen. Ook zijn de
grand desserts die Dirk en Annet verzorgen bij de nieuwjaarsbijeenkomst inmiddels alom bekend.
We hebben op de ALV officieel afscheid van Dirk genomen en hem bedankt voor zijn jarenlange inzet
voor de buurt. Uiteraard hebben we deze dank vergezeld doen gaan van een bloemetje en een
envelop met bonnen, maar we weten dat we elkaar niet uit het oog zullen verliezen. Dirk heeft al
aangegeven dat we altijd een beroep op hem kunnen doen, mocht dat nodig zijn.
Corry de Wit

Voorstellen nieuw bestuurslid
Beste buurtgenoten,
Via deze weg wil ik me graag kort aan u voorstellen. Mijn naam is Jeroen van Asperen, 39 jaar oud en
ik ben sinds kort nieuw binnen het bestuur van onze buurtvereniging.
Samen met Maaike en onze kinderen Frédérique en Hugo wonen we met erg veel plezier aan de
Campinge. Wij hebben ons, toen we hier in 2010 kwamen wonen, direct aangesloten bij de
buurtvereniging. Maaike kent de buurt goed, zij is opgegroeid aan de Halmersinge.
Dat geldt echter niet voor mij. Ik kom oorspronkelijk uit Veendam. Voordat ik Maaike leerde kennen
was Zuidlaren voor mij onbekend terrein, maar mede dankzij de buurtvereniging voelde ik mij direct
thuis in dit mooie dorp en in deze wijk.
Nu mag ik voor jullie o.a. meedenken in het organiseren van allerlei leuke activiteiten en de
verenigingscultuur in stand houden. En dat vind ik een hele eer.
Graag tot ziens in de buurt of op één van onze activiteiten.
Groeten, Jeroen
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“ In heel Drenthe geldt
Op de hei en in het bos
De hond moet vast
De wolf mag los. “
Levi Weemoedt.
Beste buren en buurgenoten,
Het is al even geleden dat er iemand aan u vroeg om een handtekening te zetten voor mijn
inwonerinitiatief TYNAARLO VOOR MENS èn DIER. Herinnert u het zich? Heel veel mensen in onze wijk
hebben een handtekening gezet en al die papieren zijn naar de gemeente gegaan als ondersteuning voor
mijn vraag om een hondvriendelijk beleid.
Tynaarlo is namelijk de enige gemeente in onze regio die een heel zwart-wit beleid voert: overal binnen de
bebouwde kom moet de hond aan de lijn. Ik zou graag een fijn veld, een stuk bos of weiland willen waarin
we hier op loopafstand onze honden kunnen laten rennen en spelen. Dat is gezond gedrag, voor de hond
en de baasjes. Met een speciaal stuk grond kan dat veilig gebeuren, zonder angst voor fietsers, wandelaars,
auto’s. Ik heb contact gehad met de gemeente en tot slot stelde men het volgende voor:
Als ik een stuk grond vind in onze wijk, waarvan de bewoners van de omliggende huizen voor het
merendeel geen bezwaar maken tegen het laten spelen van honden, dan gaat de gemeente akkoord. Zo is
het in Eelde en Paterswolde ook opgelost, waar mensen tegen dezelfde problemen aanliepen.
En nu kom ik bij u, buren en buurtgenoten. Wie wil er met mij meedoen? Wie helpt mij om te zorgen voor
een plek waar we zonder angst voor hoge boetes veilig onze honden kunnen laten spelen en rennen? Ik
heb wel wat ideeën.
Stuurt u mij een e-mail als u samen met mij aan de slag wilt? Dan prik ik een moment voor koffie, thee en
overleg. Ik wil het bestuur van de buurtvereniging bedanken dat ik dit stukje mocht inleveren!
Mijn man Guus en ik wonen op Zaalstede 1, samen met Monty, de grote Berner Sennenreu. Hij is even
groot als hij lief is en alleen gevaarlijk voor inbrekers. Misschien ziet u ons wel eens lopen?
Met vriendelijke groet,
Agnes van der Bles
bleslicht@gmail.com
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Verslag Nieuwjaarsreceptie Noorder-Es
Zaterdag 12 januari jl. hebben we onze traditionele nieuwjaarsreceptie gevierd in de
Ludinge, vanaf 16.00 uur was de ontvangst door het bestuur met een welkomstdrankje. De
Ludinge was nog sfeervol versierd en iedereen kon elkaar Gelukkig Nieuwjaar wensen en
gezellig met buurtgenoten bijkletsen. Ook leuk om te vermelden is dat we vele nieuwe
buurtgenoten gezien hebben, deze aangelegenheid is ook juist goed om mensen te leren
kennen. De catering was weer tip top verzorgd door René middels een kopje koffie, drankjes
en lekkere hapjes.
Dit jaar hadden we geen quizz of spelletjes
maar kregen we rond 17.00 uur een
gezellig optreden van Klevende Liefde, bij
velen wel bekend van het straattheater
zomers in ons dorp.
Klevende Liefde is een opmerkelijk duo
vooral ook door hun kleurrijke kledij,
Geesje en Barbara maken muziek op hun
gitaar en hebben de kracht om de hele zaal
mee te krijgen met hun liedjes, wat ook
zeker gelukt is want de sfeer zat er goed in!
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Zelfs de voetjes gingen van de vloer!

Rond 18.00 uur was het tijd om te starten met een geweldig
stamppottenbuffet, dit jaar verzorgd door Keurslagerij de Vries. Er was
volop keuze tussen zuurkool, hutspot en boerenkool natuurlijk met een
voortreffelijk stukje rookworst, hachee en spekjes. Als toetje mochten
we weer genieten van de kunsten van Dirk en Annet met een heerlijk ijs
en pudding buffet. Aan de reacties te horen heeft het iedereen
voortreffelijk gesmaakt.

Langzaam aan ging iedereen weer op huis aan en kunnen we spreken
van een geslaagde bijeenkomst en goed begin van 2019!

Carin Pieters
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DRUKKERIJ

Mercuriusweg 11
9482 WK Tynaarlo

PRINT STUDIO ZEVEN
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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

Het gebruik van een AED apparaat
Na afloop van onze jaarvergadering gaf René Koning een presentatie over het gebruik van
een AED apparaat.
René begon zijn presentatie met een verhaal over hoe EHBO is ontstaan, hij is nl. al 43 jaar
zeer nauw betrokken bij de EHBO afdeling Zuidlaren-Anloo, welke is opgericht in 1966. Er
zijn diverse EHBO bonden, maar ze komen allemaal voort uit de BB (Bescherming
Bevolking) tijdens de tweede wereldoorlog. EHBO afdeling Zuidlaren-Anloo bestaat uit een
hechte groep vrijwilligers waarvoor niets te gek lijkt te zijn. Ze zijn altijd in om zich voor wat
dan ook in te zetten. Sinds de jaren ’70-’80 is er veel veranderd. Vroeger zag men nog
weleens de schildjes op huizen met de mededeling dat er een verbandtrommel aanwezig
was. Nu bestaat deze verbandtrommel uit een complete ladenkast en beschikt men over een
caravan die omgebouwd is tot een soort ambulance-aanhanger waar je zelfs in kunt liggen.
Het onderkomen van de EHBO bevindt zich in de RK kerk in Zuidlaren
De EHBO hulpverleners zijn aanwezig bij de meest uiteenlopende evenementen zoals
vroeger in de Prins Bernard Hoeve en tegenwoordig de TT, Zuidlaardermarkt,
avondvierdaagse, Annen Vocaal, schaatswedstrijden en toertochten op ‘t Zuidlaardermeer
enz. enz. Er wordt ook samengewerkt met politie en ambulance en andere afdelingen. Ook
was de EHBO betrokken bij het gaslek in 2013 aan de Hofakkers toen daar destijds een
boom was omgewaaid en een gasleiding had lek getrokken. Men hielp bij de ontruiming en
evacuatie van bewoners van Laarhof naar Mozaïek.
Ook worden allerlei opleidingen aangeboden waaronder:
• Eerste hulp bij drank en drugs
• Kinder EHBO
• Module sportongevallen
• Module wandelletsel
• Reanimatieopleidingen
Na een korte pauze begon de uitleg over het gebruik van een AED apparaat.
Allereerst gaf René aan dat eigenlijk iedereen een EHBO diploma zou moeten hebben of in
ieder geval moet kunnen reanimeren. In Duitsland moet dat inderdaad bij het behalen van
het rijbewijs. Als iemand onwel wordt, bel dan altijd meteen 112. Het is heel belangrijk dat je
dan goed luistert naar de vragen die worden gesteld, ook al heb je het gevoel dat die vragen
wat overdreven zijn, maar op grond van de antwoorden worden de juiste maatregelen
genomen en hulporganisaties gealarmeerd. Bij 112 is bekend waar de AED apparaten
hangen en welke mensen in de buurt ( via Hartslag Nu ) kunnen reanimeren en met het
apparaat om kunnen gaan. Het belangrijkste is, dat wanneer het slachtoffer niet meer ademt
dat men begint met reanimeren en doorgaat tot er een hulpdienst of iemand van Hartslag Nu
aanwezig is en eventueel het AED apparaat kan worden ingezet.
In onze buurt zijn er AED apparaten in de Ludinge en Mozaïek ( niet beschikbaar als deze
gebouwen gesloten zijn ) en de tennisclub waar het apparaat buiten hangt.
Het bestuur beraadt zich over de aanschaf van een AED apparaat, eventueel i.s.m. Nieuw
Laarhof en Everswolde. In het volgende Esblattie zullen wij daarover berichten. Ook dan kunt
u lezen of het ons gelukt is om een reanimatiecursus aan te bieden via de buurtvereniging.
Corry de Wit
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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.
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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
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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
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Jaarverslag activiteiten 2018
Nieuwjaarsbijeenkomst 13 januari 2018
Op 13 januari vond onze nieuwjaarsbijeenkomst plaats in de Ludinge. De aanwezigen werden
verwelkomd met een glaasje bubbels. De voorzitter heette iedereen welkom en vervolgde de
bijeenkomst met een terugblik op 2017. Voor de kinderen was er de gelegenheid om een
vogelhuisje te maken en de ouderen testten hun geheugen en kennis tijdens de tafelquiz. Deze
keer georganiseerd door onze vrijwilligers Inge Dik, Hennie Stenveld met ondersteuning van Carin
Pieters vanuit het bestuur.
Tenslotte stond er een Italiaans buffet klaar, verzorgd door Sapori La Fiera, met als afsluiting een
grand dessert, gemaakt door Dirk en Annet van Leeuwen.
Algemene Leden Vergadering 20 februari 2018
18 leden en het bestuur waren bij de algemene leden vergadering aanwezig. De voorzittershamer
werd gehanteerd door Dirk van Leeuwen.
Aftredende bestuursleden waren Dirk van Leeuwen ( herkiesbaar) en Wim Kuipers
( herkiesbaar ). Na de vergadering was er een inleiding van Erik Boerma over antiek, waarna
spullen ter beoordeling konden worden aangeboden onder het mom van “Wat is ’t weerd “.
Vrijwilligersbijeenkomst 7 maart 2018
Het bestuur en een aantal vrijwilligers ontmoetten elkaar in de Ludinge en praatten over allerlei
onderwerpen zoals ideeën voor activiteiten die georganiseerd zouden kunnen worden. Het bestuur
gaat hiermee aan de gang.
Workshop Hanging Basket 20 maart 2018
Een paar auto’s gevuld met dames gingen op weg naar Zuidbroek waar bij de firma van
Oostwaard onder professionele leiding hanging baskets werden gevuld onder begeleiding van het
geblèr van vele pasgeboren lammetjes. De baskets bleven nog tot na IJsheiligen in de kas en
werden toen overgedragen aan de rechtmatige eigenaren die de nodige moeite hadden de baskets
te laten overzomeren in de hete, lange, droge zomer. Als dat lukte kon men tot ver in de herfst
genieten van een zelf samengestelde mand.
Paasbloemschikken 27 maart 2018
Als voorbereiding op het paasfeest werd er gewerkt aan een stukje bovenop een mooie vaas,
gevuld met eitjes. Onze eigen “bloemschikjuffen” Annet en Betty hadden wederom de leiding.
Paasinstuif 2 april 2018
Na het succes van vorig jaar, organiseerden we de paasbijeenkomst weer in samenwerking met
en in Mozaïek. Voor de kinderen was er weer een paashaas die de paaseieren had verstopt en na
het zoeken naar de eieren werd er gesjoeld, gekleurd en gespeeld. Elk kind kreeg een presentje in
de vorm van een gehaakt net ( gemaakt door de dames van de breiclub van Mozaïek ) gevuld met
noten en chocolade eitjes. Voor de volwassenen waren er twee banen uitgezet voor het “neut’n
schait’n “ en daar werd onder de deskundige leiding van Dinus Vos met fanatisme gestreden om
de hoofdprijs. Voor iedereen was er thee en koffie of een sapje met paas- en suikerbrood. Onder
de deelnemers wederom veel inwoners van Mozaïek.
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Jeu de Boules 7 april 2018
De “aftrap” was dit jaar op zaterdag 7 april en daarna werd er elke eerste zaterdag van de maand
gespeeld.
Mountainbiken 8 april
Onder leiding van Harry de Vries is er een groep gevorderde mountainbikers naar Sleen geweest
om daar een mooie route te rijden.
Theaterworkshop en toneelclub 10 april 2018
Helaas ging deze activiteit niet door wegens gebrek aan belangstelling.
Bierbrouwerij Maallust en Kaasmakerij Kaaslust 13 april 2018
Op deze zaterdagavond vertrokken vele auto’s richting Veenhuizen, waar we zowel een
bierproeverij als kaasproeverij hadden. De groep was zo groot dat we in twee groepen uiteen
gingen om òf kaas òf bier te proeven en na de eerste ronde werd er gewisseld. Er werd
enthousiast uitleg gegeven over het onstaan van beide bedrijven en de bedrijfsfilosofie. Na beide
rondleidingen en proeverijen trof iedereen elkaar weer in de brouwerij en werd nog menig biertje
gedronken voor we, met dank aan diverse BOBers, weer huiswaarts gingen.
Jumping XL Groningen 2 mei 2018
16 kinderen genoten van een heerlijk middagje springen in Groningen waar ook nog allerlei
spelletjes gedaan konden worden. De kinderen hebben een heerlijke middag gehad en willen
graag weer zo’n leuk uitje.
Onthulling ruilboekenkast 6 mei 2018
Op de hoek van de Campinge/ Lottinglaan op het Mensingebrinkje werd de boekenruilkast onthuld
door Piet Bennink die de kast, gemaakt door Bram Schmidt, ook heeft geschilderd. De kast werd al
snel gevuld met boeken en volgens Hennie Stenveld, die we bereid gevonden hebben een oogje in
het zeil te houden, wordt de kast veelvuldig gebruikt. Daarna werd er, zoals gebruikelijk op de
eerste zaterdag van de maand weer jeu de boules gespeeld.
Avondvierdaagse 14, 15, 16, 17 mei 2018
Enkele leden van onze vereniging liepen vier dagen in en rond Zuidlaren en zij willen graag
volgend jaar versterking!
Nationale Buitenspeeldag 13 juni 2018
Deze dag werd niet door de buurtvereniging georganiseerd, maar door de sportfunctionarissen van
de gemeente, ondersteund door vrijwilligers uit onze buurt. Deze middag vond plaats op het
Mensingebrinkje en was bedoeld voor de basisschooljeugd en er werd weer volop gerend,
gehuppeld, gespeeld en gezond gegeten ( appels beschikbaar gesteld door de firma Sikkens ) en
gedronken.
Noorder-Esmarkt 8 september 2018
De dag begon met een rommelmarkt op ons Mensingebrinkje. Voor de kinderen waren er
activiteiten zoals geschminkt worden, canvasdoeken beschilderen, cupcakes maken, stoelendans,
springen op het springkussen en bubble voetbal. Vanaf 18.00 kon men genieten van een bbq en
onder het genot van een drankje gezellig kletsen of op het ritme van voortreffelijke muziek
gedraaid door onze eigen dj Jelmer de beentjes van de vloer doen.
Stratentoernooi Jeu de Boules 6 oktober 2018
Op deze perfecte herfstdag vond een Jeu de Boules toernooi plaats op onze eigen baan aan het
Mensingebrinkje. De opkomst was zo goed dat er in 6 teams kon worden gespeeld. De Lottinglaan
won wederom de hoofdprijs en kan misschien volgend jaar de wisselbokaal voor altijd veilig
stellen.
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Klootschieten 18 november 2018
8 mensen, verdeeld over 2 teams streden deze ochtend om de overwinning. De uitdaging was
natuurlijk om in zo min mogelijk worpen het parcours te volbrengen. Eén van de deelnemers kreeg
het voor elkaar om zijn kloot doormidden te gooien. Niet direct de bedoeling, wel goed voor de
hilariteit. Na afloop was er nog een afsluiting bij de fam.Nijenbanning met koffie en broodjes.
Herfstbloemschikken 11 oktober 2018
Als vanouds werd deze workshop weer geleid door onze vast krachten Annet en Betty. Het
arrangementen werd deze keer gemaakt op een langwerpige, ondiepe, houten bak. Naast allerlei
materiaal uit de natuur werden er pompoenen gebruikt. 14 dames gingen weer met een mooie
creatie huiswaarts.
Workshop Kerstklok timmeren en Bloemschikken 18 december 2018
Gestimuleerd door het succes van vorig jaar wilden we dit jaar een vervolg geven aan het zelf in
elkaar zetten van een kerstdecoratie van steigerhout. Helaas was de opgave beduidend minder
dan vorig jaar en dat terwijl deze opdracht veel eenvoudiger was. Ondertussen waren in een ander
lokaal 12 dames bezig om in een bakje van berkenschors een mooie kerstcreatie te maken. De
avond werd gezamenlijk afgesloten onder het genot van een glaasje glühwijn en wat hapjes.
Kaartclub
De klaverjasclub kwam 1 keer per maand (laatste donderdag van de maand) bij elkaar om te
klaverjassen in de Ludinge. Etty Kuipers zorgt al jaren voor de uitstekende organisatie.
Esblattie
Het Esblattie is dit jaar 4 keer uitgebracht onder redactie van Léonie Berkouwer. De familie Pelgrim
verzorgde de distributie naar de contactpersonen.
Website
Dit jaar is onze website www.noorder-es.nl voor het tweede jaar in de lucht. Jan van der Hoek is
onze webmaster, waarbij hij ondersteund wordt door Carin Pieters en Ilse Groothuis. Het Esblattie
zal ook via de site gepubliceerd worden. Materiaal voor de website kan aangeleverd worden via
info@noorder-es.nl.
Vrijwilligerspool
Voor het organiseren van activiteiten kunnen we een beroep doen op een aantal vrijwilligers uit de
buurt die heeft aangegeven op incidentele basis wel actief te willen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
jeu de boules en de organisatie van de Noorder-Esmarkt.
Bestuur
Het bestuur kwam diverse keren bij elkaar om o.a. de voortgang van de activiteiten te bespreken
en deze te evalueren. Het bestuur bestond uit Dirk Van Leeuwen, Wim Kuipers, Frederik de Jonge,
Léonie Berkouwer, Carin Pieters, Tineke Nijenbanning en Corry de Wit.
Ledenadministratie
Sandra Nieswaag verzorgde de ledenadministratie.

Opgemaakt 29 januari 2019 door Corry de Wit
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