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Voorwoord

Zojuist thuis gekomen van een bezoek aan iemand die in de Enk verblijft. Op tafel lag een 
krant van 20 maart 2020. Bijzonder om het nieuws uit die tijd nu terug te lezen. We zaten 
nog maar net in de Coronacrisis en alles zat op slot, alle bijeenkomsten afgelast, 
verpleeghuizen van de buitenwereld afgesloten enz. enz. U kent de verhalen nog wel. Ook 
wij als bestuur van Noorder-Es werden voor bepaalde keuzes gesteld die toen niet zo 
moeilijk waren. Het was duidelijk dat alles anders moest. Ook wij hebben, zoals zovelen, on-
line vergaderd en besloten dat de ALV afgelast werd, evenals het paasbloemschikken, geen 
jeugdactiviteit, geen jeu de boules, geen klaverjassen enz. enz. en er werd geen Esblattie in 
juni bezorgd. Wel hebben we voor de jongste jeugd een berenjacht in de buurt gehouden. Er
stonden echt heel veel beren voor de ramen. Helaas moesten we ook de feestelijke 
barbecue ter ere van ons 30-jarig bestaan afgelasten, maar we hopen dat we ons jubileum 
volgend jaar wel op een manier kunnen vieren zoals dat hoort bij onze buurtvereniging. De 
contributie werd ook op een andere manier geïnd dan u gewend was. Wij vinden het 
belangrijk dat de contactpersonen ook echt contact hebben met de mensen in de buurt en 
daarom werd de contributie ook nog altijd aan de deur geïnd. Dat zorgde soms wel voor 
enige vertraging en we waren al aan het nadenken over een andere vorm van contributie-
inning. Van de penningmeester heb ik begrepen dat de manier zoals het nu is gegaan hem 
erg veel werk heeft opgeleverd en dat nog niet alles binnen is. We blijven nadenken over 
welke vorm het beste bij onze vereniging en onze ideeën past.

Misschien is het u opgevallen, maar op een gegeven ogenblik hebben we toch de 
ruilboekenkast en tevens een kinderruilboekenkast geplaatst. Ook is het gelukt om de 
nestkastjes aan de Mensingebrink op te hangen. We hopen zo de eikenbladprocessierupsen
op een afstand te houden, oftewel te laten opeten door de vogels die de broedkastjes 
hebben bewoond.

Nu zijn we, sinds de uitbraak van het Coronavirus, een half jaar verder en worstelen we met 
een andere problematiek. Wat kunnen we weer opstarten en hoe pakken we dat aan? De 
uitgestelde ALV zal gehouden worden op woensdag 7 oktober. Verderop in dit Esblattie 
leest u hoe we dat gaan organiseren. We waren al wel weer begonnen met het spelen van 
jeu de boules op de eerste zaterdagen van de maand. Het lukt heel goed om de juiste 
afstand te bewaren en ieder speelt met zijn eigen ballen, die vóór het spelen ontsmet 
worden. Normaliter houden we op de eerste zaterdag in oktober altijd het stratentoernooi. 
Dat gaan we dit jaar niet doen, we spelen gewoon zoals we dat op de zaterdagen doen. Dit 

is wel heel sneu voor het team van de Lottinglaan. Zij zouden voor de 3e keer kampioen 
kunnen worden en de wisselbeker mee naar hun straat nemen.

Wat we zeker ( nog ) niet gaan doen is het klaverjassen en het bloemschikken in oktober. We
houden u desnoods via de mail op de hoogte van eventuele aanpassingen in onze 
activiteitenagenda. Ik wens u veel leesplezier en hoop u te zien bij activiteiten die we wel 
kunnen laten plaatsvinden. U kunt daarover lezen in dit Esblattie.

Corry de Wit
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Activiteitenagenda 2020

Voor alle activiteiten geldt dat ze zijn gepland onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond 
het Corona virus.

Noteer in de agenda
3 oktober Jeu de boules
4 oktober Klootschieten
7 oktober Algemene Ledenvergadering
17 december Kerstbloemschikken en creatieve activiteit - onder voorbehoud

Wat gaat niet door
Helaas kunnen onderstaande activiteiten niet doorgaan, zodra het mogelijk is, pakken we het op:
• De Oostermoer is vanwege het coronavirus een jaar doorgeschoven. Dat betekent dat de

Oostermoer in Zuidlaren niet in 2021 maar in 2022 plaatsvindt.
• Stratentoernooi jeu de boules
• Klaverjassen
• Herfstbloemschikken
• Rondleiding FC Groningen - Euroborg

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

Data oud papier 2020-2021
5 oktober Handboogvereniging De Vrijheid 7 december Handboogvereniging De Vrijheid
24 oktober Chr. Zuidlaarder Mannenkoor 11 januari 2021 Handboogvereniging De Vrijheid
2 november Handboogvereniging De Vrijheid 1 februari Handboogvereniging De Vrijheid
28 november Chr. Zuidlaarder Mannenkoor
Het is nog niet bekend of De Schuthoek oud papier blijft ophalen, i.v.m. stijgende kosten. Als ze 
hier wel mee doorgaan en de data bekend zijn, geven wij deze aan u door.

Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 december 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.

4



Klootschieten

Ook dit jaar gaan we weer klootschieten, maar ditmaal eens ergens anders, namelijk in 
Zeegse. We verzamelen bij Grand café Het Witte Huis en daar drinken we na afloop ook 
gezamenlijk koffie. Uiteraard houden we afstand en nemen we andere maatregelen in acht.

Wanneer: 4 oktober
Tijd: 10.30 tot ± 13.00 uur
Waar: Verzamelen bij Grand café Het Witte Huis in Zeegse, Schipborgerweg 7, Zeegse
Opgave: U kunt zich uiterlijk 1 oktober opgeven bij Carin Pieters, tel. 06-52328613 of

carinpieters@gmail.com .
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: Woensdag 7 oktober 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: MFC De Ludinge – Ludinge 4

De uitgestelde ALV zal nu plaats vinden op woensdag 7 oktober in de grote ( dubbele ) zaal van de
Ludinge. We kunnen daar gemakkelijk de 1,5 meter regel hanteren.

Wat wel anders is dan u normaal van ons gewend bent, dat u zich van tevoren moet aanmelden 
en dat de lezing door Hans Fidder van de Historische Vereniging Zuidlaren na afloop van het 
formele deel van de vergadering, geen doorgang vindt.

Opgave voor het bij wonen van de ALV op woensdag 7 oktober via mail of telefonisch bij Corry de 
Wit, graag vóór dinsdag 6 oktober via de mail of telefonisch ( inspreken op voicemail mag ook, naam,
adres en telefoonnummer vermelden s.v.p. ).
Corry de Wit, Gelinge 7, tel.050-4094158 of 06-33181283, of e-mail corrydewit@ziggo.nl

De agenda van de ALV vindt u hieronder:

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Concept notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 februari 2019 (Esblattie nr.4 2019)
4. Jaarverslag activiteiten 2019 - secretaris (Esblattie nr. 1 2020)
5. Financieel jaarverslag 2019 - penningmeester
6. Verslag kascommissie 2019
7. Benoeming kascommissie 2020
8. Vaststelling contributie 2020
9. Vaststellen begroting 2020
10. Benoeming bestuur 2020

• Aftredend: Frederik de Jonge ( herkiesbaar) en Tineke Nijenbanning (herkiesbaar )
• Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij 

de secretaris
11. Voorstel activiteiten 2020
12. Rondvraag
13. Sluiting

We vinden het fijn als je komt. Graag tot ziens op 7 oktober!

Met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur,

Corry de Wit
secretaris
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Jeu de Boules

Traditiegetrouw vond altijd het stratentoernooi, als afsluiting van het zomerseizoen van het 
jeu de boules, plaats op de eerste zaterdag van oktober. Dit jaar is dat zaterdag 3 oktober. 
Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur besloten om dit jaar het 
toernooi niet te houden en er een gewone jeu de boulesmorgen van te maken. Dit is wel 
heel jammer voor de deelnemers van de Lottinglaan die vast weer met een sterk team voor 

de dag zouden zijn gekomen en de kans hadden gehad om voor de 3e keer op rij met de 
hoofdprijs aan de haal te gaan.

Dus aarzel vooral niet om zaterdag 3 oktober om 10.00 uur naar het Mensingebrinkje te 
komen, waar wij onder deskundige leiding de ontsmette jeu de boulesballen weer ter hand 
zullen nemen. Iedereen speelt steeds met dezelfde 3 ballen die van tevoren ontsmet zijn. 
Je kunt natuurlijk ook met handschoenen aan spelen. Voor koffie en thee met wat lekkers 
wordt gezorgd.

Even voorstellen

Hallo!

Ik ben Judith Kruize (34), en ik ben gevraagd om Betty Eefting op te volgen als de 
contactpersoon van de Hofakkers van de buurtvereniging. Ik woon samen met mijn man Harold 
(37) en onze kinderen Lucas (6), Elin (3) en Hanne (1) sinds juni 2017 aan de Hofakkers 24 in 
Zuidlaren. Harold en ik kennen elkaar van onze studentenperiode in Groningen. Harold werkt bij
de verzekeraar Achmea en ik werk als gezondheidszorgpsycholoog bij een praktijk in Groningen.
Lucas zit in groep 4 van basisschool Jonglaren, en over twee weken zal Elin ook naar deze school
gaan. In onze vrije tijd zijn we graag bezig in en om het huis en ook houden we van sporten 
(fietsen, hardlopen, voetbal, dans), lezen en tijd doorbrengen met vrienden en familie. 
Daarnaast zijn we actief binnen de Tehuisgemeente in Groningen. We hoeven ons dus zeker 
niet te vervelen!

Tot ziens in de wijk!

Judith Kruize
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Expositie ‘Zuidlaren van toen’

Van vrijdag 23 oktober t/m 6 december 2020 zet de expositieruimte van het woonzorgcentrum 
Mozaïek aan de Ludinge 13 in Zuidlaren haar deuren open voor de expositie ‘Zuidlaren van toen’. 
Bineke Terpstra exposeert aquarellen van monumentale gebouwen en nostalgische plekjes van 
Zuidlaren uit de tijd van haar vader en uit haar eigen jeugd. Ze heeft de aquarellen geschilderd in de
kleur sepia om de oudheid te versterken.

Vele Zuidlaarders hebben al kennis kunnen maken met een aantal van haar werken in het uitgegeven
Jumboboek ‘Historisch Zuidlaren’. Voor enkele onderwerpen riep ze de hulp in van de Historische 
Vereniging en vanuit die hoek werd ze gestimuleerd om haar werk ten toon te stellen.

Dat de expositie wordt gehouden in de prachtige entourage van het woonzorgcentrum 
Mozaïek maakt dat het makkelijk bereikbaar is voor vele bewoners en zal ongetwijfeld 
herinneringen oproepen.

Het is geen verkoopexpositie want het gehele oeuvre wordt na 6 december geschonken aan de 
Historische Vereniging. Mochten er mensen zijn die de behoefte gevoelen hun (geboorte) huis of een
oude foto te willen laten schilderen neem dan contact op met de schilderes via tel. 06.1980.1236.

De openingstijden van de expositie in Mozaiek zijn 7 dagen per week van 9.00-18.00 uur.
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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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Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren T. (050) 317 24 10 E. info@theatermozaiekzuidlaren.nl

BINNENKORT IN ONS THEATER:

MAURICE HERMANS-LIEDJES VAN TOON

MAURICE HERMANS
11 OKTOBER - 16.00 UUR EN 11 OKTOBER - 19.00 UUR

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN TICKETS OP WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL
13



Berenjacht

16 maart 2020 kreeg heel Nederland en de wereld te maken met het Coronavirus. Het 
was heftig. scholen, horecagelegenheden, campings, sportscholen, kerken, 
bejaardencentra kwamen in lockdown.

Men moest zoveel mogelijk thuisblijven, naar 
de winkel gaan mocht, maar zoveel mogelijk 
alleen. In de supermarkt moest je de 
boodschappen doen met een winkelwagen 
om zo 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Na enkele weken verschenen bij vele huizen
pluchen  beren  voor  de  ramen.  Ook  in  de
wijk Noorder-Es.

Ik appte naar Léonie:" kunnen we niet een speurtocht naar de beren doen." We hebben 
een mail rondgestuurd naar de leden om te vragen om een beer voor het raam te zetten. Er
stonden vele beren.

Er hebben 4 kinderen een lijst ingeleverd met getelde beren. De winnaars waren Frédérique
van Asperen en Hugo van Asperen, tweede en derde plaats waren voor Nienke Tönjes en 
Izis Datema,. Daarnaast konden we zien dat heel veel mensen naar de beren hebben 
gekeken. Het was dus een geslaagde actie.

Als beloning voor hun actieve inzet kregen de deelnemers een diploma en een 
Chocolade Paashaas.

Groeten, Roelie Sikkens
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Berenjacht

De Berenjacht was heel erg leuk. Ik heb 
beren gezocht met mijn nicht, met mijn 
vader en met mijn moeder. Ik heb 
heeeeel veel beren gezien. Ik was 
tweede, Izis was derde en Fréderique 
en Hugo waren eerste. We hadden een 
diploma gehaald en de prijs was een 
chocolade haas. De beren bleven nog 
lekker lang zitten en dat was gezellig.

Groetjes, Nienke Tönjes
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DRUKKERIJ Mercuriusweg  11
9482 WK Tynaarlo

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

info@printOpeningstutijdiozevenen:.nl

wwwmaandag.printstudiozevent/mvrijdag.nlvan 09.00 - 17.00 uur

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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De jacht is geopend!

Onze wijk staat er vol mee, de Eikenboom! Een majestueuze boom, geroemd om zijn 
mooie bladerendek en sterke hout. Vroeger zelfs gezien als Heilige boom.
De laatste jaren echter wordt de eikenboom zelden meer geassocieerd met deze kenmerken, maar
vaker met een ander ‘wonder’ der natuur: De eikenprocessierups.
Deze rups kan door zijn uitvallende microhaartjes behoorlijk wat irritatie veroorzaken.

Aangezien onze gemeente geen plan heeft om preventieve maatregelen te nemen om deze diertjes
te bestrijden, zijn wij als buurtvereniging, mede op initiatief van buurtgenoten, in actie gekomen. 
Op 8 april van dit jaar hebben wij een tiental nestkastjes geplaatst op de Mensingebrink. Midden in
de coronacrisis zijn we met een paar buurtgenoten, op gepaste afstand, de bomen ingeklommen. 
De nestkastjes zijn aangeschaft bij Jackel Visser en worden aangeboden door de buurtvereniging, 
mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Jackel Visser.

De gekozen kastjes zijn voornamelijk bedoeld
om de koolmees en de pimpelmees, ,de 
natuurlijke vijanden van de rups, te verleiden
hier te komen wonen.
Wij hopen hiermee op nieuwe aanwas van 
deze vogelsoorten, zodat zij in de toekomst 
de bomen kunnen ontdoen van de rupsen en 
we veilig onze activiteiten op de brink kunnen
blijven organiseren.

De ladder was een té mooi hulpmiddel, die
we niet te lang moesten laten staan…
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Boekenkasten

Het is al weer enige tijd geleden dat de 
boekenkasten op de hoek van de Lottinglaan en de 
Campinge zijn geplaatst. In de afgelopen tijd kon je 
zien dat er regelmatig boeken werden geruild en er 
kennelijk behoefte bestaat om binnen de buurt 
boeken te ruilen. Dit jaar staat er voor het eerst een 
kast met kinderboeken en dat lijkt een succes. “Waar
is Wallie”, “Pinkeltje” en boeken uit de 
Kameleonserie passeerden de revue.

Ook in de kast met boeken voor volwassenen waren 
steeds wisselende boeken te zien. Wel moet hier 
gezegd worden dat het de bedoeling is dat er 
gangbare boeken moeten worden geruild. Om 
enkele voorbeelden te noemen: het is niet de 
bedoeling dat er meer dan 20 jaar oude wetboeken 
gedumpt worden, of tijdschriften die de tand des 
tijds nauwelijks hebben overleefd.

Even afgezien van het laatste, kan gezegd worden 
dat het gebruik van beide boekenkasten aan de 
verwachtingen heeft voldaan.

Hennie Stenveld
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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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Uitslag klaverjascompetitie

Beste klaverjassers van buurtvereniging Noorder-Es,

Door het corona-virus is er abrupt een einde gekomen aan de klaverjascompetitie.

We zouden anders op 30 april onze laatste wedstirijd hebben gespeeld.

Hierbij krijgen jullie de uitslagen t/m februari:

1. Diety Swaving 25.657 punten 5x
2. Riek Medendorp 25.054 punten 5x
3. Edwin Venema 24.721 punten 5x
4. Ettie Kuipers 24.462 punten 5x
5. Nico Wielinga 24.369 punten 5x
6. Geert Komduur 24.252 punten 5x
7. Klaas Swaving 24.060 punten 5x
8. Peter Donkerbroek 23.355 punten 5x
9. Bert Veldman 23.315 punten 5x
10. Tineke Nijenbanning 23.278 punten 5x
11. Harry Hoeksema 23.239 punten 5x
12. Dirk van Leeuwen 23.124 punten 5x
13. Christoph Tonjes 22.768 punten 5x
14. Wim Kuipers 22.520 punten 5x
15. Flip Kuipers 22.071 punten 5x
16. Mattijs Heyenga 21.651 punten 5x
17. Lammy Hogen Esch 21.052 punten 5x
18. Betty Eefting 20.295 punten 4x
19. Willem Eefting 19.592 punten 4x
20. Tjaard Zwaneveld 18.508 punten 4x
21. Annet van Leeuwen 17.903 punten 4x
22. Frederike van Marle 17.673 punten 4x
23. Silvia de Jonge 16.252 punten 4x
24. Ferdinand ten Damme 13.571 punten 3x
25. Corry de Wit 11.781 punten 3x
26. Grietje van Calker 9.417 punten 2x
27. Ria Hummel 8.972 punten 2x
28. Marcus Schans 4,146 punten 1x

Ettie Kuipers
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Herfst mandala
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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


