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Voorwoord     

DILEMMA’s. Op Wikipedia kom ik de volgende omschrijving tegen van een dilemma: een 
situatie of een probleem waarin uit twee even onaantrekkelijke of aantrekkelijke 
alternatieven moet worden gekozen. De keuze kan daarom niet alleen op logische gronden 
gemaakt worden.  

Vooral dat laatste vond ik interessant. We worstelen vaak met dilemma’s en proberen dan 
op logische gronden onze keuze te maken. Gisteren worstelde ik met zo’n dilemma, ik was 
gevraagd voor een vrijwilligersklus, zou dat wel iets voor mij zijn? Toen ik de beschrijving van 
de werkzaamheden zag, wist ik al : niet doen! Maar ja, je voelt je ook verantwoordelijk, des 
te meer mensen meewerken, des te beter kan het werk verdeeld worden en ik liet mij toch 
overhalen om de minicursus te volgen die nodig was om het werk te kunnen doen. Toen wist 
ik het zeker: niet mijn ding. Dilemma opgelost. Maar zo gemakkelijk is het dus vaak niet. De 
restauranthouder die een keuze moet maken: wel of niet open met kerst voor de lunch. De 
sportschoolhouder: ’s morgens vroeg al open en ook op zondag? Het bestuur van de VUZ: 
alle cursussen die ’s avonds gepland stonden, verplaatsen naar overdag? Het bestuur van 
Noorder-Es: wel of niet doorgaan met de voorbereiding van de nieuwjaarsbijeenkomst van 
15 januari? En dan last but not least onze regering die moet besluiten om de scholen wel of 
niet te sluiten, de lockdown te versoepelen of aan te scherpen, enz. enz.  Ga er maar aan 
staan. Ik wens ze veel wijsheid toe en hoop dat ze op logische gronden een besluit nemen, 
maar in de ogen van anderen zal dat misschien juist een onlogisch besluit zijn. Maar ja, dat is 
nu juist het kenmerk een dilemma volgens Wikipedia.  

We hebben direct na de persconferentie van dinsdag 14 december besloten om de 
nieuwjaarsbijeenkomst af te gelasten. Gelukkig was dat niet een heel groot dilemma, we 
hadden er al rekening mee gehouden. In plaats daarvan gaan we een online pubquiz doen. 
Daarover leest u elders in dit Esblattie meer. 

Ik weet niet of het ook een dilemma is geweest voor Edwin Davids en Joke de Jonge toen 
hun de vraag werd gesteld of ze ons bestuur wilden komen versterken. Ze hebben wel even 
bedenktijd gevraagd en daarna positief gereageerd. Edwin gaat de komende tijd meedraaien 
en neemt later een definitief besluit en Joke heeft in de laatste bestuursvergadering voor het 
eerst meegedaan. Jammer dat we deze vergadering weer via Zoom moesten doen. We heten 
ze natuurlijk hartelijk welkom in ons bestuur en hopen dat we een plezierige tijd met veel 
activiteiten tegemoet gaan. De start is niet veelbelovend, want we moesten direct alweer  
geplande activiteiten zoals de pokeravond, het klaverjassen en de kerstknutselavond, 
gecombineerd met het bloemschikken afgelasten en nu dus ook de nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

We wensen u als bestuur, ondanks alle beperkende maatregelen, toch fijne kerstdagen toe 
en hopen vooral dat we elkaar volgend jaar gezond en wel weer zullen treffen. Graag tot 
dan! 

 

Corry de Wit 
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Activiteitenagenda 2022 

 
Noteer in de agenda 
Door de huidige corona maatregelen valt er niet veel te noteren en zijn wij genoodzaakt ook de laatst 
geplande activiteit af te gelasten. De nieuwjaarsbijeenkomst komt hierbij te vervallen. 
Hiervoor in de plaats zullen we een online pub quiz organiseren.  
De datum hiervoor zal 8 of 15 januari worden. Verder op in dit blad leest u hier meer over. 
 
Hopelijk later in te plannen 
• Kinder Pubquiz 
• Rondleiding Euroborg (FC Groningen) 
• Workshop Suppen 
• Zomerfeest (half juni) 
 
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.  I.v.m. corona maatregelen zijn alle data onder voorbehoud. 
Contactpersoon mevr. Ettie Kuipers, tel. 4095311. Afzeggingen vóór 12.00 uur. 
27 januari 2022 
24 februari 

31 maart 
28 april 

 
 
Data oud papier 2022
7 februari Handboogvereniging De Vrijheid 
17 januari  OBS De Schuthoek 

21 februari  OBS De Schuthoek 
21 maart OBS De Schuthoek 

 
Handboogvereniging De Vrijheid haalt normaliter oud papier op op de eerste maandag van de 
maand. Wij kunnen de exacte data niet achterhalen. Mocht u deze hebben, wilt u die dan doorgeven 
aan noorderes@gmail.com? 
 
Voor het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor 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 2022. Inleveren kan bij 
Jeroen van Asperen, noorderes@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 
 
Alle voorbereidingen voor een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst te spijt,  
Corona gooit net als vorig jaar roet in het eten.  
We zijn snel omgeschakeld en hebben een online Pubquiz ingepland. 
De vorige twee keer waren een daverend succes, maar alweer een tijdje geleden.  
Daarom leek het ons wel weer tijd. Dit keer zal Nanny van Velzen als quizmaster optreden.  
Dus laten we gezellig achter de laptop kruipen en onze hersenen aan het werk zetten.  
Het concept zal hetzelfde zijn als bij de vorige edities, dus via Zoom. 
Je kunt je individueel opgeven (of per huishouden) en wij verdelen de deelnemers dan in 
teams. Verdere instructies zullen worden verstrekt na opgave. 
 
Wanneer: Zaterdag 8 of 15 januari (exacte datum nog niet zeker, wordt z.s.m. gedeeld)  
Tijd: 19.30 tot ongeveer 22.00 uur 
Waar: Vanachter uw computer of tablet ;-) 
Hoe dan?? Als u zich opgeeft, krijgt u tijdig instructies via de e-mail  
Opgave: Uiterlijk donderdag 6 januari bij Nanny van Velzen via nvelzen1966@kpnmail.nl 
 of bij Jeroen van Asperen via noorderes@gmail.com  of   06-24222469 
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Workshop bollenmand vullen 
 
Van bloembollen word ik altijd zo blij, dus toen ik in het Esblattie de workshop bollenmand 
vullen zag staan heb ik me meteen opgegeven. Inmiddels voor mij de derde keer met de 
buurtvereniging. Voorheen gingen we naar Van Oostwaard in Zuidbroek maar deze keer 
stond een andere locatie op het programma. We gingen naar Oostwold. In Oostwold heeft 
Rika van Delden een bezoektuin met de naam Tuinfleur. Een tuin van 6000 m2 met vele 
verschillende vaste planten, beelden, vijvers en natuurlijk duizenden bloembollen.  
Voor deze avond hadden zich 9 dames opgegeven en met 3 auto’s gingen we die kant op. Ik 
had me voor deze avond extra warm aangekleed, want mijn ervaring van voorgaande keren 
was een zeer koude bedoeling. In Oostwold werden we zeer hartelijk ontvangen door Rika 
en haar man. Echter de dikke jas was niet nodig, want met de koffie en cake zaten we bij de 
heerlijke warmte van een houtkachel. Na de koffie met uitleg over de bollen en de opzet van 
het mand vullen gingen we aan de slag. In een andere ruimte stonden alle verschillende 
bollen in diverse kleuren klaar om in de manden gelegd te worden. De mand werd half 
gevuld met potgrond, daarna vul je de mand laagje voor laagje met verschillende bollen. De 
kleur van de bollen kon je zelf uitzoeken. Als laatste een laagje aarde en klaar was de mand. 
Ter afsluiting nog een kop koffie bij de houtkachel en daarna gingen we weer huiswaarts. 
Het was een gezellige activiteit. 
Nu staat de mand onder de overkapping in een beschut hoekje te wachten op het voorjaar. 
In April mag hij een beetje water en op het terras gezet worden. Nog wel oppassen voor 
nachtvorst. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat. 
 
Een fleurige groet𑐀, Vreni Hoek 
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Herfstbloemschikken 
 
HERFST is: als de zon de bladeren doet oplichten in felgekleurde pracht 
HERFST is: als stormwinden de regenvlagen de kou laten jagen over het land 
HERFST is: als de natuur even uitrust en voor een seizoen laat zien hoe mooi 
Nederland is. 
 
HERFST... HERFST... wat heb je te koop 
Zoveel... 
Wilde wingerd met zijn prachtige rode bladeren 
Skimmia 
Lampionplant 
Sedum ( Hemelsleutel ) 
Herfstaster 
Hedera ( Klimop ) 
Kleurige Hortensia 
Besjes 
Pompoenen etc.  
 
Op donderdagavond 14 oktober hebben we met groepje dames een herfstbloemstuk 
gemaakt onder begeleiding van Annet van Leeuwen en Betty Eefting.  
Het was fijn dat het weer kon. 
We konden kiezen tussen een vierkante of langwerpige houten bak. 
Het herfst gevoel kwam steeds meer naar boven. 
Het was een gezellige avond en met een blij en trots gevoel gingen wij huiswaarts. 
 
Trijnie Pelgrim 
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Verslag Jeu de Boule stratentoernooi 
 
Zaterdag 2 oktober begon met een geweldige ochtend, niet te koud en droog. Precies goed om een 
paar uurtjes lekker buiten te zijn en dus ook een prima ochtend voor het jaarlijkse jeu de boules 
toernooi. De baan lag er picobello onderhouden en netjes aangeharkt bij. 
 
Er was een mooie opkomst; zes teams stonden klaar om de strijd met elkaar aan te gaan. Onze 
‘leading man’ Harry de Vries legde nog even kort de spelregels en de puntentelling uit, waarna we 
konden starten. Er werd gespeeld in 2 poules, waardoor je lekker veel kon spelen. Halverwege de 
wedstrijd was er een pauze, zodat er ook tijd was om even met elkaar bij te praten. Voor koffie en 
koek was gezorgd! Na de break werden de poules gehusseld en werd er echt gestreden om de 
podiumplekken.  
 
Meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen, maar aan het fanatisme en enthousiasme kon je 
merken dat iedereen toch wel graag zo hoog mogelijk wilde eindigen. Af en toe kwam het meetlint er 
zelfs aan te pas om te bepalen welke boule het dichts bij de cochonnet lag. Het was goed opletten 
welke boule van jou was, want al die metalen ballen lijken erg op elkaar.  
 
Wij, Halmersinge Zuid, waren de vorige editie van dit toernooi als 2e geëindigd en er nu op gebrand 
de Lottinglaan te verslaan. Maar de Lottinglaan was weer in geweldige vorm. Zij gingen wederom 
met de 1e

 

 prijs naar huis. Goed gedaan! Wij van de Halmersinge vertrokken trots met een bronzen 
medaille om onze nek.  

Dat jeu de boules een heuse sport is, hebben we wel ervaren. Niet alleen je eigen vaardigheid is 
belangrijk, maar ook tactiek, concentratie en teamwork spelen een grote rol. Bovenal was het een 
gezellige en ontspannen ochtend. Dank aan de organisatie voor hun inzet en volgend jaar is ons team 
er zeker weer bij!  
 
Groetjes Sandra Nieswaag 
Team Halmersinge Zuid 
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Gezien of gehoord 
 
F*ck you 
 
Ik fiets op het fietspad door de Vosbergen in Eelde. Er komt mij een joggende jongeman 
tegemoet, volledig opgaand in zijn telefoon. Om een botsing te voorkomen, waarschuw ik 
hem door : “Oeihoi” te roepen. Als we elkaar gepasseerd zijn, hoor ik: “Fuck you”. 
 
Corry de Wit 
 
 
 
Nieuwe Leden 
 
Een nieuwe rubriek in ons Esblattie. We delen graag mee welke nieuwe leden wij mogen 
verwelkomen bij onze buurtvereniging. Het afgelopen kwartaal waren dat de volgende: 
  

• Campinge 7: Olga, Moniek, Tobian en Joris Brunsting 
• Halmersinge 8: Bert en Ineke Vrieling 
• Halmersinge 25: Jochem en Marion Waalburg 
• Halmersinge 27: Erik en Olga Rekker 
• Smedinge 15: Ramon Jeuring en Robin Verduijn 

 
Allemaal van harte welkom! 
 
 
Op zoek naar….. 

Kan jij websites bouwen en onderhouden dan zijn wij op zoek naar jou! Lijkt het je leuk en 
heb je tijd om mee te werken en te denken aan het upgraden van onze website Noorder-es 
buurtvereniging, dan komen wij graag in contact met jou.  

Reacties graag sturen naar carinpieters@gmail.com  

Groetjes Carin Pieters 
(bestuur Noorder-Es)  
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Kind in de Kijker  

                            
Deze keer is de kijker 
gericht op Frédérique van 
Asperen ( 9 jaar ) 

• Met wie woon je? 
Met mijn vader, moeder en 
mijn broertje Hugo.  

• Op welke school zit je? 
Ik zit op Jonglaren  

• Wat vind je het leukst op 
school? 
Ik vind gym en creatief het 
leukst om te doen. Ik houd 
van sporten.  

• Wie zijn je beste vriendinnen? 
Izis, Fenne en Silke. Izis en 
Fenne zitten bij mij op school, 
maar Silke woont in Annen. 
Mijn moeder en haar moeder 
zijn vriendinnen.  

• Wie zou jij wel een dag willen 
zijn? 
Ik zou wel het jongste 
prinsesje, Ariane, willen zijn. 
Zij is ongeveer van mijn 
leeftijd. 
  

• Wat zijn je hobby’s? 
Voltige, dat is turnen op een 
paard, het is nog spannender 
dan gewoon turnen. Verder 
paardrijden en 
zeemeerminzwemmen. Dat 
doe ik één keer in de 14 dagen 
in het zwembad in Haren. Je 
hebt dan een 
zeemeerminstaart om je 
benen.  

• Wat is je favoriete ontbijt? 
Pannenkoeken en 
ovenbroodjes zoals croissants. 

• Wat vind je echt niet leuk? 
Op school houd ik niet van 
rekenen en thuis vind ik het 
niet leuk om Blitz, onze hond 
van 16 jaar, uit te laten. Zij is 
zoooo sloom.   

• Als je een dier zou zijn, welk 
dier zou je dan willen zijn? 
Een pony, want dan gaan 
kinderen je knuffelen en 
kriebelen en gaan ze je 
vlechtjes maken. 

• Waar word je blij van? 
Van voltige 

• Wat wil je graag worden? 
Ik wil graag voltigejuf worden. 
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• Wat vind jij het leukst aan 
jezelf? 
Dat ik aardig ben voor andere 
kinderen. Ik had bv. een hele 
mooie surprise van Max, mijn 
klasgenootje, gekregen en dat 
zeg ik dan ook. 

• Wat is je kostbaarste bezit? 
Mijn verzorgpony Dancer. 

• Hoe ziet je leven er over 10 
jaar uit?  
Dan ben ik waarschijnlijk aan 
het studeren, ik wil iets met 
dieren gaan doen. Misschien 
dierenarts worden of gaan 
werken bij de 
zeehondencrèche. De 
zeehonden zijn echt leuk, ze 
zwemmen naar je toe als je ze 
voert.  

• Waar ben jij trots op? 
Op mijn verzorgpony en dat ik 
haar verzorg en dat ik op haar 
rijd. 
  

 

 

 

 
 
 
Wil jij ook voor deze rubriek worden 
geïnterviewd en in ’t Esblattie komen?  
Zeg dat dan tegen Corry de Wit,  
tel. 050-4094158 of corrydewit@ziggo.nl. 
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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

Samen gaan 

voor resultaat
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Mijmeren over 52 jaar Zuidlaardermarkt. 

 

Hij was er weer dit jaar, de Zuidlaardermarkt.   

Bij mijn weten was het nog niet eerder voorgekomen in 820 jaar dat er geen 
Zuidlaardermarkt was. Wel was de markt één maal in 2002 verschoven naar de woensdag, 
dat was in het jaar dat prins Claus overleed en toevallig op de derde dinsdag van oktober 
werd bijgezet in het familiegraf.  

En vorig jaar 2020 dus helemaal geen markt omdat het Coronavirus ons land helemaal in de 
greep had. 

Maar gelukkig ging het dit jaar weer los. Zij het wel in een aangepaste vorm, 
Zuidlaarderavond in plaats van nacht, kraampjes aan één kant van de route waardoor meer 
loopruimte ontstond. En gesteggel over wel of geen draaiorgelmuziek op de dinsdag zelf.  

Ikzelf kon er dit jaar helaas niet van meegenieten, naar aanleiding van Corona die mij vorig 
jaar in november was overkomen kreeg ik in de nacht van 7 op 8 oktober een licht 
hartinfarct en moest ik dus noodgedwongen rustig aan doen. 

Het gaat nu weer prima met mij hoor, en ik heb nu alle tijd om eens rustig te mijmeren over 
52 jaar Zuidlaardermarkt . 

Mijn eerste herinneringen aan de Zuidlaardemarkt gaan terug naar de tijd dat ik samen met 
mijn ouders bij mijn opa en oma logeerde. Die woonden aan de Annerweg  tegenover de 
kazerne. En vroeger was het de traditie dat de soldaten een paard kochten en verkochten op 
de markt. Dus s ’morgens voor dag en dauw stonden wij al te kijken als er een hele optocht 
soldaten met het kazernepaard richting markt ging, dan was voor mij de markt echt 
begonnen. 

Mijn opa had een bar bij Enting ( Gouden Leeuw ), ik zal even uitleggen hoe dat zat. Edy 
Enting was eigenaar van de Gouden Leeuw en hij verhuurde in zijn bedrijf bars aan 
particuliere uitbaters. Mijn opa was zo’n uitbater en elk weekeinde en met de 
Zuidlaardermarkt genereerde hij zijn inkomsten uit deze bar. Hij kon dat natuurlijk niet 
alleen en dus werkte mijn moeder altijd samen met hem achter de bar. Met de 
Zuidlaardermarkt moesten natuurlijk alle zeilen worden bij gezet en moest er zoveel 
mogelijk personeel achter de bar dus ook mijn vader sprong in dit weekend in om mee te 
helpen, vandaar dat wij dan de hele marktperiode bij opa en oma logeerden en ik bleef 
gezellig bij oma thuis. Oma kookte dan een gigantische pan snert en dan gingen oma en ik 
die op dinsdag naar de Gouden Leeuw brengen. Doordat de bar de hele dag en avond 
geopend was op dinsdag moest er in de GoudenLeeuw gegeten worden, en om  de beurt 
kwam opa, pap en mam eten van de grote pan snert. Dit was voor mij dan een hoogtepunt. 
Ik mocht met oma mee vanaf de Annerweg lopend naar de Gouden Leeuw. Ik vond dit altijd 
heel erg spannend want het was natuurlijk gigantisch druk en daar moesten wij ons dan 
doorheen zien te wringen met de grote pan snert. 
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Wij liepen dan altijd langs het kerkhof en de stoep daar lag  altijd bezaaid met afgevallen 
bladeren die dan zo heerlijk knisperden onder je voeten. En nog altijd als ik door 
knisperende bladeren loop moet ik denken aan deze Zuidlaardermarkten uit mijn jeugd. 

Als we eenmaal veilig bij de Gouden Leeuw waren aangekomen en iedereen zat te smullen 
van de snert keek ik ondertussen mijn ogen uit naar de artiesten die er optraden en al die 
mensen die zo gek deden doordat ze een borreltje hadden gedronken. Dit maakte enorme 
indruk op mij. Ik weet nog dat er een muurtje om de dansvloer heen stond waar ik dan op 
zat te kijken naar dit gewoel. Ook weet ik nog dat Imca Marina eens een optreden verzorgde 
en dat ze mij zag zitten op dat muurtje, naar mij toekwam en dat ik met haar mee mocht 
zingen. Nou dat moment vergeet ik van mijn leven natuurlijk niet meer. 

Maar voor opa ,mijn vader en moeder was het natuurlijk keihard werken en die waren dan 
ook dagen daarna nog bekaf van deze Zuidlaardermarkten maar dat had ik als kind natuurlijk 
nog niet door. Voor mij was het één groot feest. 

In een jaar dat mijn vader niet hoefde te werken achter de bar omdat zijn broer dat jaar voor 
hem inviel, kocht mijn vader op de markt een geit. Hij ging samen met de verkoper naar de 
kroeg van Harm-Jan Hasper om de koop te bezegelen met een borreltje…… maar ja waar laat 
je op zo’n moment je geit. Nou huppakkee de geit maar mee in de kroeg. De koop werd ruim 
overgoten met borreltjes en de arme geit moest op een gegeven moment samen met pap en 
de verkoper meelopen in de polonaise. Daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg , dan 
staan meteen de dierenactivisten in je nek te hijgen. Maar in die tijd gebeurde dat dus 
gewoon. Uiteindelijk ging pap met de geit naar het huis van opa en oma aan de Annerweg. 
Dat was natuurlijk best een eindje lopen voor de geit en tot overmaat van ramp regende het 
ook nog behoorlijk en daar had de geit al helemaal een hekel aan. Dus……. de geit weigerde 
op een gegeven moment ook om nog maar een stap te zetten. Wat nu? De geit maar mee op 
de arm, maar aangezien het best een groot formaat geit was kon pap hem niet heel lang 
tillen. Dus de weg naar huis heeft zoals u wel kunt begrijpen, die dag heel lang geduurd 
mede door de borreltjes en de geit. 

Maar ze zijn toch  thuisgekomen en nu moest de geit nog even een nachtje gestald worden 
want we gingen woensdag pas weer naar huis in Zuidwolde. De geit maar bij opa in de 
garage. Die arme man kreeg een rolberoerte toen hij de volgende morgen zijn garagedeur 
openmaakte en daar een geit hem verwelkomde. Ik vond dit een prachtig avontuur toen ik 
het hoorde van mijn vader. Ik wou dat ik me dat allemaal nog kon herinneren. Maar helaas ik 
was toen nog te jong.  

En zo kabbelt de tijd voort, markten komen en gaan en ik word 16 jaar, krijg een vriendje en 
opeens krijgt de Zuidlaardermarkt een hele andere dimensie. Ik ga nu naar de 
Zuidlaardernacht samen met vriendje en een delegatie van zijn voetbalelftal. 
Zuidlaardermarkt krijgt een hele andere betekenis, het staat nu meer in het teken van 
kroegjes bezoeken in plaats van het struinen over de warenmarkt. Ik drink zelf geen alcohol 
dus heb een nuchtere kijk op al die gekkies die zo teut zijn als het maar kan. We staan op een 
dinsdagavond voor de kroeg van Welte. (Tegenwoordig zit daar pizzeria Sapori maar vroeger 
zat daar een bioscoop met in het voorste gedeelte een kroeg).   
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Als er een heel stel dronken kerels uit de kroeg komen, er staat een taxibusje voor de kroeg 
die de dronken mannetjes moet vervoeren. De eerste stappen in de taxi , de taxichauffeur 
loopt richting ingang van de kroeg om zijn passiepanten bij elkaar te krijgen. Zo gauw de 
chauffeur er met de rest van de groep aankomt die ook instappen in de bus gaan de eerder 
ingestapten er aan de andere kant van de taxi  weer uit en hobbelen weer de kroeg in. De 
chauffeur gaat op zijn dooie akkertje weer achter dit stel aan en probeert ze weer in zijn 
taxibus te krijgen. Maar aan de andere kant van de bus stappen de volgende dronken 
droppies al weer uit en waggelen weer richting kroeg. Wij staan dit zo van een afstandje 
allemaal te bekijken en lachen ons slap.  Uiteindelijk zit toch het hele stelletje ongeregeld in 
de taxi en gaat het op naar huis. En wij vervolgen onze weg naar het volgende avontuur.  

Vanaf de jaren tachtig logeren we bij mijn andere opa en oma. Opa Bartol is in juli 1981 
overleden en mijn ouders werken dus niet meer bij de Gouden Leeuw. Opa en oma van 
moeders kant wonen aan de Veldakkerslaan, daarlangs komen de veewagens met paarden 
altijd aangevoerd en we hebben zicht op de Zuiderbrinken waar alle veewagens staan. 

We maken mee dat er koeien uitbreken, dronken mannen die staand op een paardenrug 
over de kermis galopperen, paarden die niet in de trailer willen en noem het maar op wat er 
allemaal gebeurd op zulke marktdagen. 

Dan komt de tijd dat we zelf kinderen krijgen. Het eerste jaar dat onze oudste dochter 
meegaat is ze zes maanden. Weer een hele andere fase Zuidlaardermarkt ik ga nu niet meer 
s’avonds op stap maar ben s’morgens toch vroeg wakker door de baby en ga om zes uur de 
opening van de warenmarkt meemaken. Genoeg oma’s die op de baby willen passen dus alle 
tijd om lekker rustig rond te slenteren over de markt. Doordat opa en oma zo dicht bij de 
markt wonen kunnen we ook nu weer genieten van het inladen van het vee als de markt 
weer op zijn einde loopt.  

Als in 1997 ook onze tweede dochter als baby meegaat naar Zuidlaren lijkt het mijn vader 
een goed idee om een pony voor de meiden te gaan kopen waar ze over een paar jaar op 
kunnen rijden. De geit moet zijn weiland maar gaan delen met een pony zo bedenkt mijn 
vader. Dus pap op zoek naar een mooi handzaam en kleine pony……… en waarachtig hij komt 
een pracht exemplaar tegen. De koop wordt gesloten, niet meer zo als met de geit in de 
kroeg maar gewoon op de handelsplaats zelf. Mooi….. pony mee naar opa en oma en omdat 
er dit keer geen borreltjes aan te pas zijn gekomen besluit pap dat de pony meteen maar 
moet worden vervoerd naar Zuidwolde. Wij hebben een VW polo en daar past de pony 
volgens pap prima in. De broer van pap gaat mee op de achterbank om de pony die tussen 
de bijrijdersstoel en de achterbank staat in bedwang te houden. Het gaat prima zo, de rit 
naar huis verloopt voorspoedig todat……… de pony moet poepen. Oeps geen rekening mee 
gehouden dat zo’n beest dat niet op gaat houden tot ze op de plaats van bestemming zijn 
aangekomen. En dus moet de hele auto ook nog letterlijk uitgemest worden. Maar de pony 
staat op zijn plek in Zuidwolde.  

Er zijn in de jaren daarna nog heel wat pony’s gekocht door pap op de markt, maar deze 
werden gelukkig allemaal gewoon in een paardentrailer vervoerd naar Zuidwolde. 
De meiden zijn later mede hierdoor echte paardenmeisjes geworden. 
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Openingstijden:  

maandag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

Mercuriusweg 11

9482 WK  TynaarloDRUKKERIJ
PRINT STUDIO ZEVEN

De drukker in uw regio
Tel.: (0592) 54 45 41

info@printstudiozeven.nl

www.printstudiozeven.nl

Damesmode | Modeaccessoires | OOZOO Dealer

Lifestyle De Kroon
Stationsweg 4a | 9471GR | Zuidlaren | Tel: 050-4090008

Met elke 2-3 weken nieuwe collecties

www.lifestyle-dekroon.nl
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En zo gaan er weer een aantal jaren voorbij, altijd logerend aan de Veldakkerslaan, een feest 
voor oude oma want het is toch prachtig dat je mee kunt maken dat je achterkleinkinderen 
zo genieten van een weekje Zuidlaardermarkt, roggebollen eten, kermis, vuurwerk, samen 
patatjes eten op de dinsdag aan het einde van de markt, en al wat er nog meer bij komt 
kijken.  

Maar in 2006 komen wij met ons gezin zelf in Zuidlaren wonen, jammer voor oma want nu 
komen we niet meer logeren maar heerlijk voor ons en de kinderen, die zijn ondertussen 11 en 
9 jaar oud en die kunnen nu vrienden en vriendinnen uit Zuidwolde uitnodigen om mee naar de 
kermis te gaan. Nu hebben wij elk jaar het huis vol logees, en ik voel nu hoe oma het altijd heeft 
gevoeld. Wat een warmte en gezelligheid met al die jongelui om je heen. 

En dan komt de tijd dat de meiden ook op stap gaan, was het voorheen juist zo gezellig om 
met elkaar over de warenmarkt te struinen en bij de paarden te gaan kijken, ook nu komt de 
tijd dat de meiden op stap gaan en dat wij ouwetje dus tussen de jeugd staan te hopsen in 
de feesttent. En dat de hele familie inclusief logees niet meer in staat is om vroeg op te staan 
om naar de warenmarkt te gaan omdat iedereen een beetje brak is !!!!!!! 

Maar ja…….. ook aan die periode komt een eind . De meiden hebben nu zelf hun woning in Zuidlaren 
en hun gezinnetje , dus geen hordes vrienden meer over de vloer met Zuidlaardermarkt. 
 
Voor ons begint tegenwoordig de Zuidlaardermarkt op zaterdagmorgen als de 
Zuidlaardermarktloop voor onze deur langs komt. 

Buren hangen vlaggetjes op, draaien feestelijke muziek, en we kletsen even weer lekker bij 
met alle buurtgenoten die ook langs de kant staan om de lopers naar de finish te klappen en 
te schreeuwen. 

Op zondag vinden we het super gezellig om lekker door het centrum te kuieren, veel 
dorpsgenoten te zien en te spreken en van het straattheater te genieten.  

Al die drukte op de dinsdag zelf hoeft niet meer zo nodig voor ons, en al die waren op de 
markt……… ach het is elk jaar hetzelfde. 

Ook het inladen van de paarden hoef ik niet meer zo nodig te zien. Ik krijg tegenwoordig de 
neiging om een paardenhandelaar die zijn paard met een stok slaat , hem de stok uit de 
handen te grijpen en hem zelf een stokslag te geven. Dus kan ik beter maar thuisblijven , dan 
hoef ik dat ook niet allemaal aan te zien. 

Nu komt de volgende fase in ons leven en verheugen wij ons er op om volgend jaar met onze 
kleindochter naar de kermis te gaan.  

En zo herhaalt de Zuidlaardermarkt zich generatie na generatie. Onze kleindochter en haar 
hele generatie zal nu al deze fases mee gaan maken. 

Zolang er tenminste nog een Zuidlaardermarkt word gehouden 

Voor mij al 52 jaar lang. 
 
Ineke Kamphuis-Bartol 
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Notulen Algemene Ledenvergadering  
 
 
Datum 
14 september 2021 
 
Locatie 
MFC de Ludinge 
 
Aanwezig 
 11 leden 
 Bestuur: 

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

 Leden: Erik Mast, Gina Onrust, Bé Jonkers, Hennie Stenveld, Roelof Nijenbanning, 
Christoph Tönjes. 

 Bestuur: Jeroen van Asperen. 
 
Vanwege de coronacrisis, die begon in maart 2020, is deze  ALV met de jaarverslagen van 
2020 uitgesteld naar deze datum.  
 
 
1. Opening 
 

Frederik de Jonge opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom.  

 
2. Mededelingen 

 
- Een aantal mensen heeft zich afgemeld voor de vergadering (zie afwezig met 

kennisgeving hierboven). 
- Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
- Er is een brief gestuurd naar B en W en alle fractievoorzitters van de gemeente 

Tynaarlo n.a.v. de aangekondigde sluiting van de Ludinge. De stichting Trias heeft 
het contract met de gemeente opgezegd. Nu dreigen de dorpshuizen te moeten 
sluiten per 1 januari 2021. Dirk van leeuwen merkt op dat de gemeente de garantie 
heeft gegeven dat de Ludinge tot 1/1/2023 open blijft. 

 
 
3. Concept Notulen Algemene ledenvergadering 7 oktober 2020 

 
Niemand heeft opmerkingen op de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar en 
daarom wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd.  
 
Naar aanleiding van de notulen merkt Dirk van Leeuwen op dat het AED apparaat 
gekeurd is en er nieuwe pads aangebracht zijn. De onderhoudskosten worden samen 
betaald door Everswolde en Noorder-Es. Er is een concept onderhoudscontract 
getekend.    
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4. Jaarverslag activiteiten 2020 

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

5. Financieel jaarverslag 2020 
 

Wim Kuipers ( penningmeester )licht het financieel jaarverslag toe en het verslag wordt 
goedgekeurd. 
 
 

6. Verslag kascommissie 2020 
 
Dit jaar bestond de kascommissie uit Anjo Pelgrim en Geert Komduur met Erik Mast als 
reserve. Anjo en Geert hebben de boekhouding kritisch bekeken en er zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen. Anjo verzoekt de vergadering de penningmeester 
décharge te verlenen. Dit wordt gedaan en ondersteund met een applausje voor de 
penningmeester. 
 
 

7. Benoeming kascommissie 2021 
 
Anjo Pelgrim en Erik Mast vormen samen de kascommissie in 2021. Sandra Nieswaag 
wordt benoemd als reservelid. 
 
 

8. Vaststelling contributie 2021  
 

Dit jaar is de contributie gehalveerd  vanwege de coronacrisis. Er zijn ook nauwelijks tot 
geen activiteiten geweest. Dit betekent voor een meerpersoonshuishouding  € 10,- en 
een éénpersoonshuishouding € 5,- .Wel moeten we duidelijk in ’t Esblattie aangeven dat 
het om een éénmalige korting gaat. 
 

9. Vaststellen begroting 2021 
 

De  begroting voor 2021 wordt door Wim Kuipers verder toegelicht. Hieronder een aantal 
punten die de revue passeerden:  
- De contributie was dit jaar gehalveerd en de adverteerders hebben helemaal niets 

betaald voor hun advertentie in “t Esblattie.  
- Wim waarschuwt ook dat de adverteerders elk jaar opnieuw gevraagd moeten 

worden of ze wel weer een advertentie willen. Er niet van uitgaan dat de advertenties 
automatisch doorlopen. 

- Er is slechts één adverteerder geweest die positief heeft gereageerd op de eenmalige 
kwijtschelding. Marco Kuipers van administratiekantoor Kuipers 

- Reservering voor het Oostermoerfeest is weer € 750 zoals elk jaar. Het 
Oostermoerfeest zal misschien in 2023 in Zuidlaren worden gehouden.. 

- Aan de uitgavenkant zien we € 93 voor het onderhoud aan het AED-apparaat. Wij 
zorgen ervoor dat de uitgaven hiervoor zo laag mogelijk blijven. Zo brengen en halen 
we het apparaat zelf. Over 3 jaar  moet de accu vervangen worden. Dit wordt ook 
aangegeven door hartslag.nu.  

- N.a.v. de opmerkingen m.b.t. het AED apparaat merkt Dirk van Leeuwen op dat we 
eigenlijk elk jaar een opfriscursus over het gebruik van het AED apparaat moeten 
verzorgen. Het bestuur zal hiermee aan de gang. 

- Onder de Algemene Kosten vallen kosten van het bestuur en de ALV. 
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- Geert Komduur merkt op dat het Oostermoerfeest nu al 2 jaar is uitgesteld. Mocht de 
vereniging ergens krap komen te zitten, dan kan eventueel een deel van het 
gereserveerde geld voor het Oostermoerfeest ook ergens anders aan besteed 
worden. 

Hierna wordt de begroting vastgesteld en wordt  Wim voor het gedane werk bedankt! 
 
 

10. Benoeming bestuur 2021 
 

- Aan de beurt van aftreden is Carin Pieters en zij stelt zich herkiesbaar. Er hebben 
zich geen  tegenkandidaten gemeld  zodat Carin zitting kan blijven houden in het 
bestuur.  

- Frederik de Jonge en Wim Kuipers hebben aangegeven tussentijds te willen aftreden. 
Zij hebben dit in het laatste Esblattie ook toegelicht. 

- Naar aanleiding van dit tussentijds aftreden en de stukjes in “t Esblattie, worden er 
enkele vragen gesteld: 

# Wim Visser vond de stukjes in ’t Esblattie negatief overkomen en wel 
zodanig dat hij het blaadje niet bij nieuwe leden heeft gebracht om te voorkomen dat 
de indruk gewekt werd dat er onenigheid binnen het bestuur is. 

# Dirk van Leeuwen sluit zich hierbij aan en vond het ook geen slimme zet om 
dit op zo’n manier in “t Esblattie te zetten. 

# Frederik de Jonge legt uit dat hij is gestopt omdat er besluiten werden 
genomen waar hij niet achter kon staan. Het heeft niet te maken met een totaal ander 
inzicht over het te voeren beleid. Dat is niet het geval. 

# Wim Kuipers legt uit dat hij vroeger zowel de ledenadministratie deed als het 
penningmeesterschap. Hij wilde graag weer terug naar de oude situatie, maar de 
meerderheid van het bestuur ondersteunde dat idee niet. Hij had het idee dat hij het 
geheel nu niet goed meer in de vingers had. Dat was de reden om te stoppen. 

# Er ontstaat in de vergadering een discussie over het feit dat het wel opvalt 
als zowel de voorzitter als de penningmeester tussentijds opstappen. 

# Sandra Nieswaag vond de stukjes in “t Esblattie ook negatief overkomen en 
merkt op dat je daarmee de zittende bestuursleden ook opzadelt met het probleem 
dat het wellicht moeilijk ( er ) zal zijn om nieuwe bestuursleden te vinden. 

 
Corry de Wit spreekt namens het bestuur de beide heren toe en noemt hun verdiensten 
voor de vereniging. Frederik was voorzitter vanaf 2017 en zal node gemist worden 
vanwege zijn creatieve inbreng, hierbij worden genoemd: de rommelmarkt met 
kinderactiviteiten en daarna het feest met muziek en bbq in 2018, de hilarische 
kerstknutselavond in 2019 en zijn bemoeienis m.b.t. de aanschaf van een AED apparaat. 
Wim wordt natuurlijk bedankt voor zijn uitstekende invulling van het 
penningmeesterschap gedurende 18 jaar. Altijd de boeken goed voor elkaar, maar wel 
met een menselijke maat, dus niet boekhouden volgens de letter der wet, maar naar de 
geest van de wet. Ook wordt  zijn inzet voor het Oostermoerfeest genoemd, waarbij hij 
zich in het bijzonder heeft ingezet voor het bouwen van een wagen van onze 
buurtvereniging. Het laatste Oostermoerfeest was mede dankzij de inzet van Wim een 
groot succes voor onze buurt.  
 
  # Sandra Nieswaag merkt nog op dat het wellicht heel moeilijk wordt om een 
goede opvolger te vinden. Je zou ook kunnen denken aan het uitbesteden van de 
boekhouding. 
  # Wim Kuipers reageert met de opmerking dat hij niet meteen uitgeschreven 
hoeft te worden bij de Kamer van Koophandel. Hij wil wel waarnemend penningmeester 
blijven tot er een volwaardige opvolger is gevonden. 
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11. Voorstel activiteiten 2021 
 

Gelukkig kunnen er weer activiteiten opgestart worden en dat is inmiddels ook al 
gebeurd, zoals het jeu de boules, de online pubquizzen en het klaverjassen.  
Activiteiten die binnenkort plaatsvinden zijn: 

• Bollenmand vullen 
• Herfstbloemschikken 
• Jeu de boules stratentoernooi 
• Pokeravond 
• Kerstknutselen 

We denken voor volgend jaar o.a. aan een bezoek aan de Euroborg, een echte 
pubquiz voor zowel kinderen als volwassenen en wellicht een spetterend 
jubileumfeest. Ook wordt tijdens de vergadering genoemd dat het mogelijk is een 
workshop SUPPEN te volgen. 
Dirk van Leeuwen merkt op dat Hennie Groenendijk, een archeoloog  uit Midlaren wel 
een avondvullende lezing kan verzorgen. 
 

12. Rondvraag 
 

• Geert Doedens vraagt of mutaties in het leden bestand ook gepubliceerd 
kunnen worden in ’t Esblattie. Hij weet soms niet of er iemand in zijn wijk 
overleden is.  

• Sandra Nieswaag (  ledenadministratie ) zegt  dat zoiets geen goed idee is, 
omdat de vereniging niet altijd goed geïnformeerd wordt, bv. bij overlijden. 

• Dirk van Leeuwen merkt op dat er een kaart naar de familie gaat in geval van 
overlijden als de vereniging op de hoogte is gesteld van het overlijden. 

• Roelie Sikkens merkt op dat zij bv. bij geboorte in haar straat altijd even zorgt 
voor een kaartje.  

Het bestuur zal dit punt agenderen. 
• Wim Visser merkt op dat hij wel ’t Esblattie wil rondbrengen en de contributie 

innen, maar voor hem geen voortrekkersrol ziet weggelegd bij activiteiten. 
Misschien de Eltinge splitsen in 2 delen? 

13. Sluiting 
 
Frederik de Jonge  sluit om 21.00 uur de ALV en bedankt de aanwezigen voor hun komst  
en hun inbreng in de vergadering en nodigt iedereen uit voor een nazit met een hapje en 
een drankje. 
 
 

Namens het bestuur,  
Corry de Wit 
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Jilt & Froukje Cazemier
 

www.restaurant-devlindertuin.nl
 

Stationsweg 41   
9471 GK  Zuidlaren 
Tel: 050-4094531 

 
Uw totaal leverancier voor     
 
Bruna Zuidlaren 
Stationsweg 4b 
9471 GR Zuidlaren 
050-4094883 
bruna0845@brunawinkel.nl 

 

 
ü boeken 
ü tijdschriften 
ü wenskaarten 
ü schoolspullen 
ü kantoorartikelen 
ü cadeau en souvenirs 
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Het bestuur van de buurtvereniging wenst iedereen een vrolijk kerstfeest! 
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U	kunt	bij	ons	terecht	voor:

   

Financiële administraties

   

Jaarrekeningen, tussenrapportages en begrotingen

   

Fiscaal advies en opstellen aangiften

   

Loonadministraties en HRM-advies

   

Financieringsbegeleiding

   

Ondernemersadvisering

Ons	volgen?

	

Hou onze sociale media kanalen in de gaten:

 

facebook.com/kuipersadviseurs

linkedin.com/kuipersadviseurs

Bezoekadres:	

Olgerweg 17C, 9723 EA  Groningen

 

Postbus 6139 , 9702 HC 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.

We zijn het vaste aanspreekpunt voor onze relaties op 

het gebied van administratie, belastingadvies, 

bedrijfsadvies en personeelszaken. 

Onze NOAB-kwali�icatie garandeert kwaliteit en 

continuıẗeit. 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!
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