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Zullen we het er in dit nummer van Boeskoolnijs maar even niet 

over hebben? Waarover? Tja, ik kan het woord nauwelijks meer uit 

mijn toetsenbord krijgen. Want ik ben het woord langzamerhand wel 

zat. Nou vooruit, raadt u maar: het begint met aard en eindigt met 

bevingen. 

Ik wil er niets meer van weten. Maar heel lang heb ik het wél geweten. 

Vijfentwintig jaar geleden al. Rond 1990 wist ik al dat ze er zouden ko-

men. Door de het-begint-met-gas-en-eindigt-met-winning. Meent van 

der Sluis vertelde het mij. Urenlang sprak ik als freelance journalist 

met deze bijzondere en eigenwijze geograaf tijdens een interview in 

zijn huis aan De Vaart in Assen. 

Het interview bood ik vervolgens aan aan het wakkere (zou je denken) 

Nieuwsblad van het Noorden. Maar dat wilde het niet hebben. Geen 

belangstelling. Het Algemeen Dagblad wilde het wel. Die plaatste het 

op een halve pagina. Maar teweeg bracht het niks. Niet in de Gronin-

ger politiek, niet bij de Groningers.   

Sindsdien denk ik: bekijk het maar... 

 

Eigenwijze geografen: misschien wonen er ook wel een paar van in 

Noord-en Zuidwolde. In elk geval hebben we in onze dorpen mensen 

met heel verschillende beroepen en hobby’s.

In een dorp met drie kerken ligt het voor de hand dat er predikanten 

– in het dagelijks taalgebruik dominees – werken of wonen. Zoals de 

gereformeerde predikant dominee Hilbert Gunnink.

In 2009 kwam hij op de kansel van de Gereformeerde Kerk (vrijge-

maakt) in Zuidwolde. Dit voorjaar gaat hij met pensioen. Maar hij 

blijft preken.

Een ander beroep dat vroeger veel voorkwam, is smid. Helaas zijn 

ze uitgestorven. Op Ellerhuizen had je er vroeger een. In de oude 

smederij van Piet Lanting sprongen ooit de vonken in het rond. Mooi 

werk? Misschien. Maar ook ongezond werk. Veel smeden liepen een 

gehooraandoening op.

De moderne tijd vraagt om nieuwe, gezondere beroepen. Dus hebben 

we die hier wél. 

Zoals grafisch vormgever Klaas Huizenga. In zijn voormalige boerde-

rij aan het Boterdiep heeft hij op de zolder van de schuur zijn eigen 

studio. Een van zijn beste producten kent u maar te goed: tot voor kort 

was hij de verdienstelijke vormgever van Boeskoolnijs.

Een ander modern beroep is dat van weerbaarheidstrainer. Zoals 

Marieke van Veen, die mensen leert voor zichzelf op te komen, mét 

respect voor de ander.

En ach, eigenlijk verandert in de loop van de tijd niet zo veel. Want 

is een predikant niet ook een soort geestelijke weerbaarheidstrainer? 

En is een grafisch vormgever niet een soort smid, niet zwetend in een 

smidse maar achter een batterij beeldschermen?

Een beroep dat in ons gebied voorlopig niet zal uitsterven, is agrariër. 

Toch is een schapenboerderij bijzonder. Bernhard en Henriët Boer in 

Ellerhuizen hebben eer een. Een hoop werk hebben ze aan hun hon-

derden schapen. Intensief werk ook. Even een moment van onoplet-

tendheid en een schaap is compleet kapot gevreten, weten ze.

Niet alleen kunt u lezen wat dorpsgenoten op hun werk doen. Boes-

koolnijs biedt ook een kijkje in de alledaagse beslommeringen thuis. 

In de vaste rubriek die – eerlijk is eerlijk – geïnspireerd door het 

fameuze programma Man bij Hond (u kijkt toch ook wel dagelijks?). 

Zo komt u te weten hoe Gerrit en Mineke Vaatstra in Noordwolde de 

dag door komen.

Ik zou zeggen: bekijk dít allemaal maar!

2015

Redactieadres 
Inleveren van kopij: Richard Roelofs 
Noordwolderweg 35, 9785 AP 
Zuidwolde 
tel.:050-3013119 
per email kopij aanleveren: 
redactie@boeskoolnijs.nl 

Abonnementen 
Vragen over bezorging, 
abonnementen, wijzigingen:
Arjen de Jong 
Oosterseweg 30, 9785 AE Zuidwolde 
tel.: 050-3010012 of 06-30268096
abonnementen@boeskoolnijs.nl 
Een jaarabonnement kost € 12,50 
voor abonnees in Noordwolde 
en Zuidwolde, € 15,- voor overige 
abonnees. Losse nummers € 4,- 

Verkoop losse nummers 
Broodboetiek Havinga Zuidwolde, 
Boterdiep WZ 32 
 
Fotografie 
Billy Kelmendi, Egbert Euser, Jan Derk 
Jansen, Klaas Huizenga, Petra Moedt, 
Jurrien Swiers
 

Column/Fotografie
Pieter Kleinjan 

Redactie 
Peter van der Wal, Marcel Wichgers, 
Richard Roelofs, Ineke Wapsenkamp, 
Simon Arends, Els ten Vergert, Klaas 
Huizenga, Suzanne v/d Horst, Arjen 
de Jong

Eindredactie 
Marcel Wichgers

Ontwerp 
Martin Speelman, Klaas Huizenga 

Boeskoolnijs verschijnt vier maal per jaar. Het magazine bevat nieuws 
over Noord- en Zuidwolde en biedt een platform voor de activiteiten van 
alle plaatselijke verenigingen en instellingen. De redactie bestaat geheel 
uit vrijwilligers die zorg dragen voor de vorm en inhoud. De redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten  

Marcel Wichgers  

Even geen het begint met aard en eindigt 
met bevingen

Lente

Noordwolde, ons prachtdorp waar the Que koorts heerst. 
Waar de siepel sinds 1639 het dertiende-eeuwse romano-
gotische kerkgebouw siert en trouw waakt over Dörp en 
Ommeland.  
Waar toneel welig tiert.
Waar de Woldschutters vrij onverveerd de luchtbuksen legen 
in hun Stee.
Waar de geelzwarte voetbalbrigade ook regelmatig in de roos 
schiet, en anders wel in de kantine. Wat een historie.
Noordwolde blijft verrassen. Want zie, aan voetbalveldzijde 
is heel eigentijds  een caravan-kwekerij gevestigd. Naar 
verluidt in overleg met minister Kamp en zijn ministerie 
is besloten de gewassen te verkassen en in plaats daarvan 
over te gaan tot het produceren van tijdelijke woningen. De 
verwachting is dat de in de afgelopen decennia overwonnen 
woningnood weer onder ernstige druk komt te staan omdat 
wij met zijn allen massaal afscheid hebben genomen van het 
houtvuur, de cokes en de briketten. En er liggen nog niet ge-
noeg zonnepanelen en er draaien nog niet genoeg windmo-
lens om via zogeheten heat-pipes verwarmd water door onze 

huizen te laten stromen. Komt nog wel, maar ondertussen 
beven wij ons een hoedje hier. 
Het voordeel van deze tijdelijke woningen is ook dat ze 
mobiel zijn zodat ze gemakkelijk strategisch kunnen worden 
opgesteld. Dus bij calamiteiten: wegwezen en op naar 2Bun-
ders op Ellerhuizen bijvoorbeeld. Overigens verwacht het 
ministerie dat van deze in aantal snel groeiende projecten 
een forse werkgelegenheidsimpuls uit zal gaan. De productie 
en het behandelen van de voor het kweekproces benodigde 
biomassa die u hier op de voorgrond ziet, is daar een goed 
voorbeeld van. Ook het vervaardigen van de bij iedere 
woning geleverde blauwe banken zal economische groei 
opleveren, althans volgens het Centraal Plan Bureau. Deze 
banken zijn zo geconstrueerd dat ze in geval van Richter in 
een handomdraai tot schuilplaats kunnen dienen. Een gas-
win-win-win-situatie, of zoiets.
Boudewijn de Groot zong het al: ‘Kom gooi de ramen open, 
de lucht is blauw’.
We kunnen niet wachten: een nieuwe lente!
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BLIKvaNgEr

Misschien heeft u ergens achter in de kast 
nog wel een knooppuntenkaart liggen. Zo 
niet, dan is dat geen ramp want Zuidwol-
de heeft een eigen fietsknooppuntkaart 
bij de brug. Hierop is de kaart van Zuid-
wolde en omstreken te zien en zo weet u 
precies waar u allemaal heen kunt fietsen 
op die zonnige zondagmiddag waarop u 
nog niets anders ingepland had. 
U kiest zelf hoeveel kilometers u wilt 
fietsen (skeeleren, wandelen of een 
andere sportieve activiteit kan natuurlijk 
ook) en plant uw route. U komt vanzelf 
het volgende nummertje tegen en op deze 
manier zult u niet verdwalen! 
Veel fietsplezier!

Tekst: Suzanne van der Horst
Fotografie: Jurrien Swiers DA
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FIETSPUZZELRIT  Tekst:  Marijke Buursink en Rosalinde Pieters

Een nieuwe lente,  

een nieuwe fietstocht

Een  fietspuzzelrit. Dat is niet zomaar een rondje fietsen 
aan de hand van een routekaart, maar het is een spannende 
speurtocht op de fiets. Het vertrekpunt van deze fietspuzzelrit 
is voor inwoners van Noord- en Zuidwolde een vertrouwde 
plek, maar waar de route heen voert en waar een mooie plek 
is om uit te rusten, dat is het geheim. Lees de opdrachten heel 
secuur en laat je verrassen. 
Wie van fietsen houdt, kent onze omgeving en tóch durven wij 
te beweren dat deze tocht voert over onbekende fietspaadjes 
en oude weggetjes. Tenslotte kom je uit op een punt waar je 
vast nooit eerder geweest bent.  Het is een schitterende route 
door mooie landschappen en met een terras op precies de 
goede fietsafstand. Pauze houden dus, en genieten van de 
nieuwe en onbekende omgeving.
Ook de terugweg is verrassend en kan eventueel wat ingekort 
worden. In totaal is deze tocht zo’n 25 à 30 km lang.  Een 
uitdaging om te doen op een mooie lentedag.
 
FKP= fietsknooppunt

 

rechtsaf het graspad op richting Klooster. 

Welk kasteel stond hier vroeger? 
 
Einde pad rechts bij de handen van Jan van den Berg 

Fietspad langs het water blijven volgen, fiets onder de Stadsmarkering  van Gunnar Daan door. 

Na ‘Gjaltema’ rechtsaf  het fietspad op. 

Fiets rechtsaf het Walfriduspad op. 

Einde pad links 

Einde weg links af fietspad op richting  Walfridusbrug en Noorderhoogebrug. 

Fietspad vervolgen tot in Noorderhoogebrug 

Bij splitsing links af Wolddijk op 

Wat doet De Zeeuw in Noorderhoogebrug? 

Wie maakte de Stadsmarkering waar het smalle houten bruggetje rechts naartoe leidt? 

Rechtsaf Westerseweg op 

Doorrijden naar onze eigen vertrouwde Moeke Vaatstra
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Lange versie:

Start bij de wegwijzer op het terras van Moeke Vaatstra. 

Richting dierenasiel: 2x 

Groningerweg oversteken, langs de ijsbaan 

Einde weg rechts richting FKP 2 

Bij FKP 2 ga richting nr. 91 

Steek  VOORZICHTIG !  het spoor over 

Provinciale weg oversteken: VOORZICHTIG! 

 Bij FKP 24 richting FKP 23 (2x) 

Paneelvraag: Wat werd er gebakken in de veldovens? 

Doorrijden tot FKP 23 

Bij FKP 23 weg vervolgen 

Paddepoelsterbrug over, meteen rechtsaf langs het water, later 
fietspad 
Eerste pad links  2x 

Paneelvraag: Wat geeft een mooi effect in de winter? 
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1e fietspad rechtsaf 
 
Einde weg links af 

Links af: Paddepoelsterweg 

Wat was vroeger de functie van het weiland links?
Kiezen voor lange of korte versie (scheelt ca. 15-20 minuten)  
     

Prof. Uilkensweg oversteken, richting FKP 55 

Rechtsaf, Hooglandsterpad, fietsbrug over 

Einde weg FKP 54 volgen 

Eerste weg links richting Aduard 

Bij drie vlaggen richting Havenkantoor 
Hier PAUZE houden of een klein stukje verderop een terrasje 
pikken.

Vervolg de fietstocht langs de haven richting flats 

Bij bruine lantarenpaal rechts af (het water rechts houden) 

Einde weg rechts af, brug over 

Voor de ringweg links af Hooglandsterpad 

Na het Blauwbrugje rechtdoor 

Na de tennisbanen rechts af, langs de fietsenmaker 

Met de bocht mee: Zernikelaan 

Eerste weg links richting P5: Nijenborgh: VOORZICHTIG 
OVERSTEKEN! 
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Korte versie 

Doorrijden tot aan de Paddepoelsterbrug. Na 
de brug rechts af. 

Provinciale weg oversteken Voorzichtig! En 
rechtsaf r. Noorderhoogebrug
 - verder bij 40 zie boven - 
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W e treffen Bernhard en Henriët aan in de geitenstal 
waar zojuist twee zwartbonte geitjes zijn geboren. 
De geitjes liggen nog nat in het warme stro. Binnen 

enkele tellen zullen ze al rondlopen. 
Bernhard: “De geiten, tien zwartbonte en tien witte, zijn onze 
hobby maar de schapen zijn het eigenlijke werk. In september 
2013 zijn we hierheen verhuisd met onze vier kinderen om een 
schapenbedrijf op poten te zetten. De bedoeling is om uit te 
groeien tot een stal met ongeveer 500 schapen. De boerderij 
moet hierop wel wat worden aangepast. We gaan de grote 
schuur naast de oorspronkelijke boerderij uitbreiden met een 
extra vleugel en helemaal inrichten voor de schapenhouderij.”

Wat voor ras fokken jullie?
Bernhard Boer: “We hebben gekozen voor de Swifter, een krui-
sing tussen een Texelaar en een Vlaming. De ooien dekken we 
met een Suffolk ram. De Suffolk wordt ingezet voor het vlees 
en de Swifter lammert gemakkelijk af.” 

Vrieskou
Als op een gure winterdag de meeste mensen bij de warme ka-
chel zitten, lopen veel schapen nog in de wei. Voor schapen is 
dat geen probleem. Door hun dikke vacht hebben ze geen last 
van de kou. Wel hebben ze behoefte aan een goede verzorging. 

‘Wat zielig voor die dieren’, wordt dan soms door buitenstaan-
ders gezegd. Onterecht. Vrijwel alle schapen verkiezen de 
vrieskou boven de warmte van een stal. 
Bernhard Boer: “De schapen worden in de periode augustus-
oktober gedekt. Tegen de tijd dat de schapen moeten lamme-
ren, komen ze op stal.” 

Tekst: Simon Arends  Fotografie: Klaas Huizenga 5

Lammetjes die vrolijk door de wei 
dartelen. En ooien die voldaan door het 
verse gras schuifelen. Dat is wat we 
komend voorjaar willen zien. 
Voor het zover is gaan wij bij het 
aanbreken van het lammerseizoen op 
bezoek op de schapenboerderij van 
Bernhard en Henriët Boer in Ellerhuizen. 
Een hoop werk hebben ze aan hun 
honderden schapen. Intensief werk ook. 

“Even een moment van onoplettendheid 
en een schaap is compleet kapot 
gevreten.” 

Verse melk in 
de lammerbar
Ervaren en zorgzame 
schapenhouders Bernhard en 
Henriët Boer

Wat krijgen ze dan voor voer? 
“Schapen kunnen volstaan met een sober rantsoen maar in de 
winter geven we ze kuilvoer en bierborstel; de lammetjes krij-
gen wel krachtvoer. Teveel krachtvoer voor de ooien betekent 
dat ze te vet kunnen worden en na het lammeren ziek kunnen 
worden, we noemen dat slepende melkziekte. 

Hoe lang zijn de schapen drachtig? 
“Na ongeveer 145 dagen moeten ze lammeren.” 
“Ho, ho”, corrigeert Henriët. “Je moet zeggen: vijf maanden 
minus vijf dagen.”

Bevalling in volle gang
De ooi is onrustig, zondert zich af, gaat liggen, maar staat al 
snel weer op. 

“Als ervaren schapenhouders weten we dan genoeg”, zegt 
Bernhard Boer. “De bevalling is in volle gang.” 
Zodra de baarmoeder volledig ontsloten is, begint de ooi te 
persen en met een half tot maximaal enkele uren later zijn één 
of meerdere lammeren geboren. Maar het kan ook minder  
voorspoedig gaan. De geboorte kan uitblijven doordat het lam 
verkeerd ligt, de ooi te weinig ontsluiting heeft of het lam te 
groot is. 

Het hele gezin helpt mee
Henriët en Bernard Boer met hun kinderen 
(van links naar rechts) Anna, Grieke, Harrie 
en Jakob



Bernhard Boer: “We wonen tijdelijk in de nieuwe schuur om-
dat het voorhuis van de boerderij verbouwd wordt. Het komt 
nu heel  goed uit dat in deze schuur ook een woonruimte 
is. Daardoor kunnen we vanuit de keuken de schapen in de 
schuur zien. Dus als een schaap moet lammeren hebben wij 
daar meteen zicht op.” 

Ga je er ook ’s nacht voor uit? 
“Één keer per nacht stap ik er om een uur of drie uit. En na-
tuurlijk ook als het nodig is. Ik heb een redelijk vast patroon: 
ik ga om twaalf uur ’s avonds op bed en ’s ochtends om kwart 
over zes sta ik op.” 

Lammerbar
Als de schapen gelammerd zijn, gaan ze naar de schuur in de 
boerderij. Hier lopen al wel een paar honderd schapen en hun 
lammetjes. 

Hoeveel schapen zijn er nu op het bedrijf? 
“Momenteel hebben wij zo’n 400 ooien en tot nu toe 290 
lammetjes. Gemiddeld zitten we op ongeveer twee lammeren 
per schaap, wat niet slecht is. 

Wat doen jullie met een schaap dat meer dan twee lammeren 
heeft? 
Henriët Boer: “Dan gaan ze aan de lammerbar. Momenteel 
zitten er 32 lammetjes aan. Een lammerbar scheelt een hoop 
werk: in principe hoeven we daardoor de lammetjes niet meer 
bij te voeren met de fles. Het melk wordt in de lammerbar 
per keer automatisch aangemengd tot 1 liter. Zo blijft de melk 
vers. Belangrijk is wel dat de lammetjes eerst biest krijgen, de 
eerste melk van de moeder. Met de biest krijgt het lam name-
lijk afweerstoffen van de moeder zodat het bestand is tegen 
gevaarlijke ziektes.” 

Op de kont in bad
Kunnen jullie dit werk met zo veel schapen aan? 
Bernhard: “We doen het samen en nu hebben we even een 
‘aanwaai-jongen’, dat scheelt. In de winter is het druk met 
lammeren en in de zomer met verweiden en ontwormen. We 
ontwormen ze in mei als de schapen naar buiten gaan en als 
de schapen bij de ram gaan. De lammeren ontwormen we om 
de zes weken. Daarnaast moeten de schapen geregistreerd 
worden en krijgen de lammetjes na de geboorte al snel een 
label met een chip in het oor.” 
In de zomer, bij erg broeierig warm weer, eisen de schapen 
speciale aandacht. 

“De dikke zwarte vliegen leggen dan hun eitjes in de vacht van 
de schapen. De maden die dan ontstaan, kunnen een schaap 
behoorlijk te pakken nemen. Even een moment van onoplet-
tendheid en een schaap is compleet kapot gevreten. De beste 
remedie bij maden is dan: op de kont in een bad met ontsmet-
tingsmiddel.” 

Wanneer worden de schapen eigenlijk geschoren? 
Bernhard Boer: “We scheren de schapen veertien dagen voor 
het lammeren, de eersten al in december. De tweede groep 
hebben we begin februari gedaan. De 400 schapen worden 
door twee man geschoren in ongeveer 28 uur. Ik raap de wol 
bijeen en stop het in zakken.” 

Levert de wol nog wat op? 
“We leveren de wol aan de wol-federatie en vangen ongeveer 
b1,45 per kilo voor een witte vacht en b0,30 per kilo voor een 
zwarte vacht. De prijs voor zwart ligt veel lager omdat je het 
niet kunt kleuren.” 
Met Pasen worden de eerste lammeren afgeleverd. Bernhard 
en Henriët Boer verwachten dat ze een goede prijs zullen 
opleveren.

Keizersnee
Door het warme najaar zijn er veel 
lammeren bij de geboorte aan de grote 
kant. De veearts was er al bang voor en 
inderdaad is de keizersnee dit voorjaar 
vaker nodig dan anders.

‘Lammetjes vangen’ 
jong geleerd...



In de Oudheid hing een waas van geheimzinnigheid om 

de smid die met vuur en vonkenspattend ijzer in de weer 

was. In sprookjes en legenden worden vaak dwergen als 

vakkundige smeden afgeschilderd.

In de oude smederij van Piet Lanting op Ellerhuizen sprongen in 
tijden van weleer de vonken in het rond. Nu is het stil maar Boes-
koolnijs neemt u graag nog eens mee naar het oude ambacht van 
de smid. Voor die tijd een beroep onmisbaar voor boeren en vele 
andere ambachtslieden.

Vonkenspattend ijzer

De oude smederij op Ellerhuizen 10 ligt er verlaten bij. Jan 
Lanting is de zoon van de laatste smid Piet Lanting. 
“”Mijn vader heeft de smederij in 1960 overgenomen van de 
toenmalige smid Buurma.” 

In elk dorp was vroeger wel een smederij te vinden. In Bedum 
was er ook een aantal zoals smid Homan aan de Molenweg, 
Slagter aan Ter Laan en Penninga aan de Wolddijk. 
“”Mijn vader is nog knecht geweest bij smederij Wolfis aan 
de Grotestraat in Bedum. Op Ellerhuizen bekapte mijn vader 
veelal de paarden van de boeren in de omgeving. In die tijd 
had elke boer wel een stuk of drie, vier paarden. Toen mijn 
vader in 1960 op Ellerhuizen begon was er nog wel werk; rond 
die tijd was een smid nog gebruikelijk.”
 De smid was onmisbaar voor de boeren, want hij maakte 

voor hen al het benodigde gereedschap zoals ploegen, schop-
pen, harken en schoffels en hooivorken. De meeste smeden 
pakten van alles aan: het repareren van sloten en emmers en 
het solderen van ketels en melkbussen. 
Eind jaren 60 werd steeds minder een beroep gedaan op de 
smid. De boeren begonnen alles meer zelf aan te schaffen en 
daardoor werd het steeds moeilijker om op deze manier ver-
der te gaan. Met de komst van de mechanisatie en de tractor 
verloren de meeste smeden wel een derde van hun omzet. 
Alleen het oude beroep van hoefsmid is nog steeds vrijwel 
onveranderd gebleven.  

Jan Lanting: “Mijn vader stond voor de keuze om te inves-
teren of er iets naast te doen. De laatste jaren heeft hij nog 
fietsen verkocht en gerepareerd. Nog even heeft hij gedacht 
om een autospuiterij te beginnen maar dat betekende een 
behoorlijke omschakeling en investering. Uiteindelijk heeft 
hij in 1967 besloten te stoppen en is hij in loondienst gegaan. 
Hobbymatig bewerkte hij nog wel ploegijzers of een keer wat 
lassen.” 
Weet Jan Lanting nog hoe het er vroeger in de smederij aan 
toe ging? 
“Het was nog zo’n beetje de oude werkplaats van de jaren 

1920-1930. Met de handbewogen blaasbalg joeg mijn vader 
het vuur op, zodat de smeedkolen op temperatuur konden 
komen.”
Bij voorkeur werden hiervoor vetkolen gebruikt. Men liet het ij-
zer in de vuurhaard of smidse zo gloeiend heet worden dat hij 
het met zijn hamer kon smeden. Hoefijzers werden dan flink 
verwarmd en op het aambeeld in de gewenste vorm geslagen. 
Vaak moest het ijzer herhaaldelijk opnieuw verwarmd worden 
om het smeedbaar te houden. Nadat het voorwerp tenslotte 
de gewenste vorm had, werd het afgekoeld in koud water. 
Lanting: “Het werken als smid was zwaar en ongezond. Het 
open vuur was een risico en door het hameren liepen veel 
smeden een gehooraandoening op.” 
Kort gezegd: lange werktijden waren in die tijd gekoppeld aan 
een ongezonde werkomgeving. 

Tekst: Simon Arends Fotografie: archief 1110

Bron foto: Historische Vereniging gemeente Bedum.

Foto in de smederij Ellerhuizen 10 omstreeks 1920-1930: v.l.n.r. Marie 

Klugkist, Krieno Buurma, Pieter van Hoving en een knecht. 

Deze penning werd op ‘Den 16 Augus 1794’ 
door het ‘Smits Gilt’ toegekend aan Harm 
Wotte (uit Eenrum?) omdat hij ‘Meester’ 
was geworden. Het verband van deze pen-
ning met de smederij op Ellerhuizen is dat 
Harm Wotte naar alle waarschijnlijkheid 
een voorvader was van de smid Pieter van 
Hoving (zie grote foto). Dus het beroep van 
timmerman/smid zat al in de genen.

Bron foto: Historische Vereniging gemeente Bedum.



Fotografie: Egbert Euser

Golden 
Raand
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Van Veen en haar partner wonen sinds vijf jaar in Zuidwolde. Ze 
is weg van het dorp. En als ze het ergens naar haar zin heeft, is 
ze erg betrokken, vertelt ze. 
“Ik voel me helemaal ingeburgerd. Ik haal boodschappen bij 
Menna en de SRV-man, zit in het bestuur van de buurtvereni-
ging en heb meegeholpen bij de oprichting van de ruilbiblio-
theek in De Kern.” 
Voordat ze van Beijum naar de Pastorielaan verhuisden, had 
het gezin ook al banden met het dorp. “We gingen altijd naar de 
Sinterklaasintocht in Zuidwolde en de jongens hebben hier op 
voetbal gezeten.” 

M i l i t a i r e  h o u d g r e e p
Haar loopbaanhistorie beslaat veel meer dan vijf jaar. Na de 
Sociale Academie ging ze in de jaren tachtig jeugd- en jongeren-
werk doen. “In die tijd ben ik op een vechtsport gegaan. Ik was 
namelijk een redelijk bang type, terwijl ik graag in mijn eentje 
erop uit trek en boswandelingen maak. Die zelfverdedigingsles-
sen werden door een militair gegeven en je moest je tegenstan-
der soms best wel ingewikkeld vastpakken. Ik dacht: moet ik dan 
zo’n man vasthouden? Maar dat wil ik helemaal niet!”
Vanaf dat moment richtte Van Veen zich op fysieke en vooral 
mentale weerbaarheid en leerde ze dat de juiste uitstraling 
belangrijker is dan een bepaalde vechttechniek. 
“Vechttechnieken zijn voor nood. Niet ingewikkeld, maar ge-
woon kort en krachtig. Klap, klap en rennen. Ik heb geleerd om 
bedreigende situaties te voorkomen – door je uitstraling - en wat 
te doen als het uit de hand loopt. Dat kan ook door anderen te 
hulp te roepen.
Had ik dat allemaal maar eerder geweten, dacht ik toen. Vroeger 
op school wist ik echt niet wat ik moest doen als ze me uitschol-
den bijvoorbeeld. Voor mijzelf opkomen, mijn eigen grenzen 
aangeven, dat vond ik als kind echt heel lastig.”  

B i n n e n s t e m m e t j e
In het jongerenwerk zag Marieke dat ook veel jongeren niet goed 
voor zichzelf konden opkomen. Daarmee wilde ze iets doen en 
ze besloot een weerbaarheidsopleiding te volgen en jongeren 
daarin te gaan trainen. Zo ontstond haar eerste doelgroep. 
“Later kreeg ik zelf kinderen en dacht ik: misschien kan ik iets 
betekenen voor scholen, kan ik kinderen leren omgaan met 
pesten en dergelijke”.
Ze bleef opleidingen volgen en ging vervolgens naast scholieren 
ook minderheidsgroepen en mensen met beperkingen trainen.
Inmiddels kan eigenlijk iedereen bij Marieke van Veen terecht. 
Ook de seniorentrainingen lopen goed. “Veel senioren hebben 
in hun opvoeding meegekregen dat ze iedereen ter wille moeten 
zijn. De meeste vinden het vaak heel moeilijk om grenzen te 
stellen. Daarom gaan we dat tijdens de trainingen veel oefenen.” 
Veel draait om het aangeven en respecteren van grenzen. “Ik 
zie dat veel mensen hun eigen grenzen niet kennen en altijd 
maar inschikken en inschikken. Het gaat erom dat je naar dat 
binnenstemmetje leert luisteren dat tegen je zegt: ‘hee, ik vind 
dit niet fijn’.”
Veel oefeningen zijn gericht op houding en stem, maar Van 
Veen besteedt ook aandacht aan verdedigingstechniek. “Ik ben 
helemaal niet van het slaan hoor, maar soms wordt er echt niet 

naar je geluisterd en dan moet je handelen: je losrukken, hard 
schreeuwen en desnoods deel je een klap of trap uit.”

Werken met mensen met een verstandelijke handicap vind ze op 
dit moment het leukst. 
“Die zijn zo direct, ik heb heel veel plezier met ze. Met alle 
rollenspellen doen ze enthousiast mee. Ze zijn minder geremd 
en dat is ontzettend leuk. En het heeft veel effect. Die groep is 
overigens heel groot. Dat komt omdat deze mensen veel zelf-
standiger leven dan vroeger. Jaren geleden zaten ze veilig in een 
woongroep, nu wonen ze in de wijk. En ze gaan niet meer met 
de taxi, maar met het openbaar vervoer. Dat maakt ze kwets-
baarder.”

V l u c h t e n d e  i n b r e k e r
Bij de vraag naar succesverhalen straalt ze. “Ja, die zijn er volop. 
Bijvoorbeeld de dame die door haar hele familie jarenlang werd 
ingezet als mantelzorger en op een dag zei ‘dit en dat doe ik 
niet meer’. Of de 69-jarige mevrouw die in Leeuwarden de krant 
haalde omdat ze een inbreker met haar geschreeuw op de vlucht 
had gejaagd. Ik dacht meteen: die ken ik, dat is een van mijn 
cursisten. Dat bleek ook zo te zijn – het krantenartikeltje staat 
nog op mijn website.”
Marieke van Veen blijft triomfen van haar cursisten opsommen. 
De 14-jarige jongen die deel uitmaakt van een groep vrienden, 
die wel eens verkeerde dingen doen, die ineens zegt:’Dat vind 
ik niet oké. Ik doe niet mee’. De vrouw, wier buurvrouw wat te 
enthousiast in haar kasten neust, en die op een dag zegt dat ze 
het heel gezellig vindt als ze komt buurten,  maar of ze voortaan 
wel wil vragen of ze iets mag pakken. 
“Je ziet dat weerbaarheid moed geeft. Mensen gaan hun menta-
le kracht ervaren. Fantastisch toch? En dit zijn nog maar enkele 
voorbeelden van cursisten die ik in de groepen gehad heb. Juist 
door deze verhalen vind ik mijn werk zo geweldig leuk.“
Vind ze zichzelf weerbaar? “Ja, best wel. Maar dat wil niet zeg-
gen dat ik altijd goed voor mijzelf opkom of nooit meer bang 
ben. Als ik een lezing moet houden, ben ik drie dagen zenuw-
achtig.” 

V o o r  e n  a a n k r u i p e r s
Wat moet je doen als iemand voordringt bij de kassa? Van Veen: 
“Het gaat erom dat je het gedrag benoemt dat je signaleert, wat 
je daarvan vindt en wat jij wilt. Dus: ‘U gaat voor mij in de rij 
staan. Dat vind ik vervelend, wilt u achter mij aansluiten?’ Maar 
het kan ook korter hoor: ‘Meneer, ik ben aan de beurt, wilt u 
even wachten?”
Ze lijkt gelijk in haar trainersrol te vallen en geeft een volgend 
voorbeeld. 
“Stel, iemand zit te dicht bij je in de bus. Dan kun je zeggen: ‘U 
zit met uw been dicht tegen mij aan. Dat vind ik niet prettig. Wilt 
u op uw eigen stoel gaan zitten?’.”

Nou, ik weet niet of ik dat wel durf. Maar ik zou best een work-
shop voor alledaagse situaties willen volgen. 
Marieke van Veen: “Dat kan hoor. Dan breng je een tiental 
mensen bijeen en dan meld je je maar. Of je geeft je op voor een 
cursus met open inschrijving, dat kan ook.”

Marieke van Veen is én maakt weerbaar

Marieke van Veen (53) uit Zuidwolde geeft weerbaarheidstrainingen. 

Ze leert mensen voor zichzelf op te komen met respect voor de an-

der. “Het gaat vooral om het kennen en stellen van je grenzen. En 

over het ontdekken en inzetten van je eigen kracht.”



De opa van Jaap Nienhuis was een pientere man. Hij had geld 
belegd in Russische spoorwegobligaties. Toen de Russische 
revolutie zich in 1914 aankondigde, verkocht hij deze obliga-
ties en bouwde de woning waar Jaap en zijn vrouw Greetje nu 
nog wonen. 
Jaap: “Mijn opa en oma woonden destijds in een vochtig huis. 
Omdat oma reumatisch was bouwde opa deze woning die 
hoog ligt en op kalk is gebouwd.” 
De vader van Jaap was toen 16 jaar en hielp actief mee bij de 
bouw van het nieuwe huis. “Mijn vader was een hele harde 
werker. Hij heeft alle stenen van dit huis met paard en wagen 
bij de steenfabriek Hopma in Bedum weggehaald. Hij is daar 
dagenlang druk mee geweest. In zijn hele leven heeft hij maar 
één keer een schoolreisje meegemaakt. En waar ging dat 

schoolreisje naar toe? Jawel, naar de gasfabriek in Bedum… 
Maar dan wel te voet.” 

Koeien drijven 
Jaap heeft altijd een geweldig goede band gehad met zijn 
vader. Hij ging naar de M.U.L.O. in de stad en daarna naar de 
landbouwschool. Door de goede samenwerking met zijn vader 
was het eigenlijk vanzelfsprekend dat hij op het bedrijf van zijn 
vader bleef werken. “Niet mijn interesse in de landbouw maar 
de goede band met mijn vader was de reden dat ik hier ben 
blijven hangen. Het is gewoon zo gegroeid.” 
In 1971 trouwde Jaap met Greetje. De ouders van Jaap verlieten 
de boerderij en verhuisden naar de nieuwe bejaardenwoningen 
aan het Boterdiep in Zuidwolde. 
Greetje: “Wij zijn in de zomer getrouwd en er moest direct 
worden aangepakt. We stonden altijd om vijf uur op. Ik haalde 
dan de koeien van het land die toen nog achter het dorp liepen. 
We hadden in die tijd zo’n veertig koeien die alle, sjok, sjok, 
naar de stal gedreven moesten worden. Daar werden ze door 
Jaap gemolken. Als het erg mistig was, liep ik met een zaklan-
taarn in de hand langs de slootkant om een beetje houvast te 
hebben waar ik liep met al die koeien.”

Grupstal
Jaap en Greetje Nienhuis zijn, wat de akkerbouwtak van hun 
bedrijf betreft, redelijk met de tijd meegegaan. In de veeteelttak 
is weinig veranderd in de loop der jaren. 
Greetje: “Wij zijn wat bedrijfsvoering betreft misschien nogal 
wat nostalgisch. Ik geniet ’s winters van de rust in de stal. ’s 
Zomers lopen de koeien in de wei. Tot afgelopen jaar hebben 
we altijd schapen en lammetjes gehad. We hebben nu geen 
lammetjes meer bij de schapen want dat werd ons te zwaar.” 
Een rondleiding door de warme schuur van de boerderij 
werpt je ver terug in de tijd. Een bont gezelschap van rood- en 
zwartbonte koeien staat rustig te herkauwen op een lekker dik 
pak stro. In een grupstal staat een aantal koeien geduldig te 
wachten op de bedrijfshulp die ze melkt en verzorgt.  In een 
ander deel van de schuur proberen stieren indruk op ons te 
maken door met hun koppen tegen de ijzeren randen van hun 
hok te slaan. Aparte hokken zijn er ook voor de kalfjes, drach-
tige koeien en ander jongvee Ze bekijken ons argwanend en 
trekken hun kop snel terug als we hun enorme zwarte neuzen 
willen aanraken.    

Fokkerij
De fokkerij is Greetje haar grootste hobby. Toen ze in 2003 met 
een gebroken enkel in het ziekenhuis belandde, lag de lijst met 
fokstieren in haar nachtkastje. 
Jaap: “Als er dan een koe tochtig was, belde ik Greetje in het 
ziekenhuis om te vertellen welke koe het was. Zij gaf mij dan 
door welke stier ik voor de dekking moest gebruiken.” 
Deze dekking vindt al jarenlang niet meer op de natuurlijke 

wijze plaats maar door kunstmatige inseminatie (K.I.) van een 
fokstier. Behalve voor de pinken, want daarvoor is een eigen 
stier beschikbaar.  

Bijzondere gebeurtenissen
Maar de kunstmatige inseminatie van een koe verloopt niet 
altijd vlekkeloos. 
Greetje: “Onlangs kregen we bericht dat een rood kalf van ons 
niet stamboomwaardig was. Ik kon het niet geloven,  want 
onze zwarte koe was geïnsemineerd door een zwarte K.I. stier. 
Maar de medewerker van de stamboekregistratie vertelde 
ons dat uit deze zwarte koe en stier nooit een rood kalf kon 
komen. Met behulp van het DNA van een oormonster van de 
moeder en het kalf, wordt nu uitgezocht wie de ware verwek-
ker van het rode kalfje is.”  
Een mooie herinnering is de geboorte in 1985 van een drie-
ling kalf: twee stiertjes en een koekalfje. Jaap: “De geboorte 
van een drieling is een zeldzaamheid in de veehouderij.” 
Een andere unieke gebeurtenis die op de boerderij van 
Nienhuis plaatsvond, was de geboorte van een tweelingkalf 
waarvan het ene koekalf zwart was en het andere rood. Jaap: 
“Het zwarte koekalf is voor de export naar Marokko gegaan en 
het rode kalfje loopt nog steeds bij ons op het bedrijf.”  

Tientonner Maaike
Het meest trots zijn Jaap en Greetje op de koe Maaike die in 
totaal 10.000 kilo vet en eiwit heeft gegeven. Haar foto heeft 
een plek in de hal gekregen, net als de krans en het lint die ze 
om kreeg tijdens de huldiging. Maaike is 17 jaar oud geworden. 
Greetje: “Maaike is tot haar dood bij ons gebleven. De laatste 
jaren liep ze los in de schuur. Af en toe ging ze dan naar buiten 
om wat te vreten en liep dan  terug naar de stal om te slapen. 
Ze redde zichzelf. We konden de schuurdeuren rustig openla-
ten want ze liep nooit weg. Uiteindelijk is ze vredig ingeslapen 
bij ons in de schuur.” 
Greetje vindt het soms best moeilijk als een van haar koeien 
weggaat voor de slacht. “Maar we zetten sommige van onze 
koeien op de foto. Zo heb je toch nog een aandenken aan zo’n 
koe.”   

Toekomst
Ondanks dat Jaap en Greetje de pen-
sioengerechtigde leeftijd ruimschoots 
hebben overschreden, zijn beiden nog 
steeds actief op hun bedrijf. Ze besef-
fen heel goed, dat er een moment komt 
waarop ze hun bedrijf zullen moeten 
loslaten. 
Jaap: ”Alles is eindig maar we gaan 
gewoon door tot we het niet meer kun-
nen. Er is hier nog van alles te doen dus 
voorlopig zijn we nog wel even bezig.” 

Over koetjes en kalfjes
Familie Nienhuis woont al drie generaties op dezelfde boerderij in Zuidwolde

Jaap en Greetje Nienhuis hebben samen een gemengd bedrijf in Zuidwolde. De helft van hun bedrijf bestaat 

uit akkerbouw en de andere helft uit veeteelt. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn sommige om-

ringende gemengde bedrijven overgegaan op uitsluitend akkerbouw. Weer anderen hebben een ligboxenstal 

gezet om helemaal veehouder te worden. 

Greetje voelde altijd veel voor vee; het is haar hobby en haar passie. Daarom is het vee altijd gebleven. Jaap: 

”We zeggen vaak genoeg: dit is het laatste jaar met de koeien. Maar we gaan elk jaar toch nog weer door.” 
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Hoe kijkt de predikant terug op de afgelopen vijf jaren? 
Gunnink: “In vorige gemeenten stond ik twaalf jaar en ook 
wel langer. Die vijf jaar hier zijn omgevlogen. In zo’n korte 
ambtstijd merk je toch dat je een voorbijganger bent. Het doet 
me denken aan die boektitel Van oude mensen en de dingen 
die voorbijgaan. 
Vrijgemaakt Zuidwolde deelde zijn dominee met de kerkge-
meente Ten Boer. In het begin bemoeilijkte het wonen in Ten 
Boer de predikant om een sterke verbondenheid met Zuid-
wolde te krijgen. 
Hilbert Gunnink: “Die verbondenheid met Zuidwolde nam 
steeds meer toe en daar ben ik dankbaar voor. Je maakte 
natuurlijk in de loop van de tijd ook steeds meer dingen mee 
met de gemeenteleden in Zuidwolde; dat verstevigde de band 
ook.” 
Hij roemt de Groningse aard van de Zuid- en Noordwolde-
naren. “De mensen wonen dicht bij de Stad, maar op een 
enkeling na zijn het absoluut geen Stadjers. Ze blijven gewoon 
zichzelf, daar hou ik van. En ik vind het prachtig als ze dialect 
praten. Dat versta ik gelukkig goed.”

Rondjes joggen
Emeritus is een Latijns woord dat letterlijk vertaald ‘uitge-
diend’ betekent. Vragen we welke plannen ds Gunnink heeft 
met de zeeën van vrije tijd die voor hem liggen, dan lijkt die 
term in het geheel niet van toepassing. 
“Ik blijf preken, mijn werk is mijn hobby. Mijn preekrooster 
staat bijna helemaal vol. En tot het einde van het seizoen 
geef ik nog catechisatie. Ik ga straks ook wel andere dingen 
doen, maar ik denk niet dat er zoveel vrije tijd overblijft. Ik wil 
nog cursussen volgen en hier staat anderhalve meter nieuwe 
boeken om door te werken; lezen en leren vind ik het mooiste 
dat er is.”

Van een herder die blijft dienen
Dominee Hilbert Gunnink gaat naar een ‘gewoon’ huis

In 2009 besteeg dominee Hilbert Gunnink de kansel 

van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Zuid-

wolde. Dit voorjaar neemt hij afscheid. Niet om elders 

te beginnen, maar hij gaat met pensioen. Emeritaat, 

zoals dat bij predikanten heet. “Ik blijf preken, mijn 

werk is mijn hobby.”

Handen uit de mouwen
Niet altijd zal de emeritus met zijn neus in de boeken te 
vinden zijn. Ten Boer ziet hem regelmatig zijn rondjes joggen 
en de energieke predikant maakt graag fietstochten door zijn 
geliefde Hogeland. Daar hoopt hij straks wel extra tijd voor te 
hebben. 
Maar eerst heeft hij nog zijn handen vol aan zijn verhuizing. 
Na jarenlang pastoriewoningen te hebben bewoond, is nu de 
tijd aangebroken voor een ‘gewoon’ huis. Dat betekent ook 
zelf klussen, dus de handen moeten uit de mouwen. Wel een 
beetje wennen, want normaliter regelden gemeenteleden dat. 
Moeten we nog komen helpen om een wandje te sausen? 
Dominee Gunnink lacht: “Nee hoor, daar gaan de kinderen bij 
helpen. Van mij hoeft er ook niet zo veel te gebeuren, maar ja, 
mijn vrouw heeft wel een paar ideeën…”.
De afscheidswens van dominee Hilbert Gunnink voor onze 
dorpen: “Ik hoop dat de zuivere verkondiging van het woord 
mag blijven doorgaan en dat veel mensen hun heil en vreugde 
vinden in onze Heiland Jezus Christus.”

Boeskoolnijs aan tafel

Gerrit staat te koken. Mineke is nog niet thuis, maar haar 
dochter Marieke (20) wel. Zij had deze dag tot vier uur school. 
Marieke: ”Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Sociaal 
Agogisch Werk en loop stage bij een kinderdagverblijf. Na 
mijn opleiding wil ik graag aan de slag als pedagogisch mede-
werker bij een kinderdagverblijf.’’ 

Moeilijk lampje
Gerrit is er inmiddels bij komen zitten. Hoe zag zijn dag eruit? 
’’Vanmorgen heb ik koffie gedronken en de krant gelezen. En 
toen naar de garage, om een lampje te laten verwisselen.” 
Kan hij dat zelf niet? 
‘’Nee, tegenwoordig valt het niet mee om zo’n voorlamp te 
vervangen. Daarvoor heb je een heel lenig iemand met dunne 
vingertjes nodig.” 
Gerrits middag bestond uit hond uitlaten – krant uitlezen – 
hond uitlaten. Daarna ging hij koken. “Ik zorg altijd voor de 
eterij’’, licht hij toe. Aardappels, vlees en groente zijn favoriet. 

Het ruim ingerichte huis aan de Noordwolderweg is Gerrits 
geboortehuis. 
‘’Ik ben hier geboren en getogen. Broers of zussen waren er 
niet. Of ik dus verwend ben?’’ Hij lacht: ”Toen viel er nog niet 
zo veel te verwennen als nu.’’ 
De meeste lezers kennen Gerrit 
als voormalig eigenaar van Café 
Vaatstra. Hij kocht het op zijn 
zevenentwintigste in 1977. Bijna 
dertig jaar runde hij het bekende 
café bij de brug. Hij komt er 
niet vaak. “Zomers af en toe 
een keertje. Want het is wel een 
prachtig plekje om op het terras 
te zitten,’’ vindt hij. 

Dampende pannen
Echtgenote Mineke komt binnen 
en ploft neer op een stoel. Ze 
heeft uitnodigingen voor een 
ouderenmiddag rondgebracht. 
‘’Ja, die gooi ik niet door de brie-
venbus, dan komen ze zomaar 
bij het oud papier. Ik benader de 
mensen het liefst persoonlijk.’’ 
Mineke is voorzitter van de 

Aan het begin van de avond spoedt Nederland zich huiswaarts. Het is weer etenstijd. Het ideale moment om eens rustig de 

dag door te nemen. Met een knipoog naar het TV-programma Man bijt hond belt Boeskoolnijs rond zes uur aan bij dorpsgeno-

ten. Vandaag bij Gerrit en Mineke Vaatstra in Noordwolde.

Kaartclub Zuidwolde en van Plaatselijk Belang Noordwolde. 
Plaatselijk Belang is een bloeiende vereniging; bijna elke 
dorpsbewoner is lid. 
Mineke: “Ik vind het altijd leuk om met mensen om te gaan 
en dingen te organiseren.” 
Op dit moment zoekt Plaatselijk Belang dringend een secreta-
ris. ‘’Maar ja, vind die maar eens,’’ verzucht ze.
Dampende pannen worden op tafel gezet. Aardappels, vlees 
en bloemkool.

De berner senner van de familie Vaatstra heeft over uitlaat-
beurten niets te klagen. Mineke heeft ’s ochtends als eerste 
met de hond gelopen en ging na de koffie bij haar ouders in 
Zuidwolde langs. Het klinkt allemaal erg relaxt daar aan de 
Noordwolderweg, maar dat blijkt vooral door het seizoen te 
komen.  Normaal wordt er ook volop in de tuin gewerkt. En 
niet alleen in Noordwolde. 
Gerrit: ’’We hebben ook nog drie zomerhuizen in Hooghalen. 
Daar doen we de tuinen en de grote schoonmaak. En vanaf 
april ben ik iedere wisseldag maandag en vrijdag in Hoogha-
len om te zorgen dat alles in orde is voor de nieuwe huur-
ders.” 

Tekst: Ineke Wapsenkamp Fotografie: Petra Moedt



In de zomer van 2002 is door gemeente een verkeersplateau 
(drempel) aangelegd op de splitsing van de Oosterseweg met 
Kosterijland. Het hoorde bij een aantal andere verkeersveilig 
makende plannen waarbij ook op de Tuinbouwstraat met de 
kruising  Akkerstraat-Van Berumstraat en de splitsing Tuin-
bouwstraat met de Van Starkenborghstraat verkeersplateaus 
zouden komen. Het laatste is nimmer aangelegd. Omdat er 
regelmatig trillingsoverlast was van zwaar verkeer dat dit pla-
teau passeerde, is B&W verzocht het plateau te verwijderen. 
De gemeente vond dat zij dat niet hoefde te doen. Er volgden 
enkele jaren van onderzoeken er zijn trillingsmetingen gedaan 
door verschillende bureaus maar het is niet gelukt om het 
plateau weg te krijgen. Ondanks een kort geding. De overlast 
bleef echter doorgaan. 

Zomer 2012
Na de zomervakantie van 2012  stond in de krant een bericht 
over de Schoolstraat in Bedum nabij het gemeentehuis. 
Daar had met vanwege trillingsoverlast door het verkeer het 
wegdek vervangen. Twee families hebben een gesprek gehad 
met toenmalig wethouder Henri te Velde en het hoofd van 
de dienst gemeentewerken. Globaal kwam uit dit gesprek dat 
men het plateau alleen wilde verwijderen indien een belangrijk 
aantal bewoners van de Oosterseweg dit verlangde. Maar 
men stelde ook dat er dan wel alternatieven  moesten komen 
waardoor onder meer de snelheid van het verkeer laag zou 
blijven. De gemeente kreeg een handtekeningenlijst met de 
handtekening van de bewoners van 17 adressen, voornamelijk 
rond het plateau. 
De buurtvereniging Oosterseweg, die bijna 35 jaar bestaat, 
heeft ook een verkeerscommissie en deze commissie heeft 
na correspondentie een gesprek gehad met het hoofd van de 
dienst gemeentewerken.

Voorstellen
De verkeerscommissie Oosterseweg had een aantal voorstel-
len dat zou moeten leiden tot het veiliger maken van onze 
straat en die het verwijderen van het plateau mogelijk zouden 
moeten maken. Zo zou de commissie graag zien dat er met 
bloembakken die afwisselend links en rechts van de weg zou-
den moeten komen, bereikt zou worden dat de snelheid van 
het verkeer omlaag gaat. 
Ook is aangekaart bij de gemeente dat het fietsverkeer richting 
Noorddijk gevaarlijk wordt gevonden. Er ligt bij de gemeente 
wel al een plan om een parallelfietspad langs de Oosterse-
weg buiten de bebouwde kom aan te leggen.  Verder is het 
plan geopperd om op Kosterijland dichtbij de Oosterseweg 
twee perkjes te vervangen door parkeergelegenheden voor 
onder onder anderen werknemers van de orgelmaker aan de 
Oosterseweg. 
In een later gesprek met de huidige wethouder Johannes de 
Vries bleek dat de gemeente bereid was de bloembakken te 
plaatsen en de op en afritten van het verkeersplateau vlakker 
te maken. Als de bewoners hiermee akkoord zouden gaan, 
kon dit worden gerealiseerd. Zo niet dan gebeurde er niets, zo 
liet de wethouder weten.

Winter 2014
De verkeerscommissie van de Oosterseweg informeerde de 
bewoners over het standpunt van de wethouder. De bewoners 
gingen akkoord met de aanpassing van het plateau en het 
plaatsen van de bloembakken omdat ze zien dat vooral het 
laatste invloed zal hebben op de snelheid van het verkeer. 
Het is te hopen dat, na ruim 12 jaar, ook aan de trillingsover-
last voor een aantal bewoners rond het plateau nu een einde 
komt en het verkeersbeeld rustiger wordt.  De buurtvereniging 
Oosterseweg wil graag de vinger aan de pols houden zodat 
een en ander niet op de lange baan wordt geschoven.

Veilig en hindervrij 
OostersewegVerkeer op de

Dorpsvisie 2015-2020 van start

In het interview in de vorige editie van Boeskoolnijs met Fenna Klasens en Nico 
Schutte over Plaatselijk Belang Zuidwolde kon u al lezen dat er gewerkt wordt 
aan een nieuwe dorpsvisie. Inmiddels heeft PBZ een subsidie van het Loket Leef-
baarheid (NAM-geld) in de wacht weten te slepen waardoor heel binnenkort met 
de uitvoering begonnen kan worden. De Vereniging Groninger Dorpen zal net als 
de vorige keer de begeleiding op zich nemen. 
De inwoners van Zuidwolde geven de Dorpsvisie inhoud. Om zo veel mogelijk 
Zuidwolders bij de invulling van de Dorpsvisie te betrekken, zal huis aan huis 
een oproep worden verspreid om zich aan te melden voor de rondetafelgesprek-
ken. Bij de rondetafelgesprekken zitten de deelnemers in groepen van zes bij 
elkaar. 
Op twee of drie avonden, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, kan iedereen 
op die manier zijn mening geven over een aantal onderwerpen die op dit mo-
ment voor Zuidwolde van belang zijn. Iedereen wordt voor één avond uitgeno-
digd. De onderwerpen worden door een werkgroep van actieve Zuidwolders van 
te voren vastgesteld. Natuurlijk kunnen tijdens de rondetafelgesprekken ook nog 
andere onderwerpen ter tafel komen. Vier onderwerpen die in ieder geval aan de 
orde zullen komen zijn:
• Een zorgcoöperatie naar het voorbeeld van Loppersum

• Een energiecoöperatie voor het lokaal opwekken van (zonne)energie

• Hoe houden we met zijn allen een verenigingsgebouw in stand

• De gevolgen van de aardbevingen en hoe daar mee om te gaan

Aan de hand van de uitkomsten van de rondetafelgesprekken en na een laatste 
bijeenkomst waarin de resultaten besproken worden, wordt dan in de Dorpsvisie 
per onderwerp aangegeven hoe het dorp er over denkt en wat er eventueel zou 
moeten gebeuren. 

UW 
MENINg 
TELT
PBZ roept iedereen op alvast eens na te 
denken over belangrijke punten die in 
de Dorspvisie terecht moeten komen. 
Spreek het bestuur daar ook gewoon 
over aan, in persoon of via de mail.
E-mail secretaris Luuk Huisman: 
L.Huisman@cadix.nl

In de volgende nummers van 
Boeskoolnijs zal PBZ steeds verslag 
doen van de voortgang van de 
Dorpsvisie.

2120 Tekst: Roel Meems     Fotografie: Jurrien Swiers

Verkeerscommissie zet zich in voor verbetering verkeerssituatie

Tekst: Roderick van Dijk  Fotografie: Egbert Euser
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Aannemersbedrijf Achterhof

Aanneembureau Joost Bouma

Garage Stalman

Dijkinga Land- Tuinbouw Expl.

Eldorado Bloemen- en Plantencentrum

Bouwbedrijf Folders-de Roo

Garage ‘t Noorden

Broodboetiek Havinga

Timmerfabriek Excelsior VOF

Bureau Berghuis

Mulder Loonbedrijf

Egbert Euser Fotografie

Martens Schildersbedrijf

Bulthuis Wegtransportmiddelen

EKOnoom

TEDECO

Scholma Druk Bedum

Installatietechniek Vaatstra BV

RIETLAND - ruimte om te genieten

Garagebedrijf Zuur

Vormgeving/fotografie Klaas Huizenga 

Mense Ruiter Orgelmakers

Olie Distributie Noord B.V.

Kids2b

Administratiekantoor Wagenmakers

Aannemings- en Boorbedrijf Doornbos BV

Pelan-Pelan (Consultancy)

Eetcafé Moeke Vaatstra
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uItgELICHt

Aannemersbedrijf Achterhof is gevestigd aan de Beijumerweg 1 in 
Zuidwolde. Volgend jaar bestaat dit familiebedrijf honderd jaar.  In 1987 
heeft Piet Achterhof, op 24-jarige leeftijd, het bedrijf overgenomen van 
zijn oom. Het bedrijf is altijd klein gebleven. Achterhof: ”Toen ik het 
bedrijf overnam, was er één man in dienst en het zijn er nooit meer dan 
vier geweest.” Achterhof verricht onderhoudswerk en verbouwingen bij 
bedrijven en particulieren in een straal van 10 km rondom Zuidwolde. “Ik 
heb momenteel twee jongens in dienst. Wij drieën doen hoofdzakelijk het 
timmerwerk. De overige werkzaamheden besteed ik uit aan vaste onder-
aannemers die hun eigen specialisatie hebben.” 
Achterhof staat voor kwaliteit en perfectionisme. Hij vindt het belangrijk 
dat zijn  werkzaamheden een duidelijke meerwaarde opleveren voor de 
klant. Achterhof: “Ik wil het werk graag goed doen. ‘Kan niet’ bestaat bij 
mij niet dus vergt het werk soms veel denkwerk.  Ook vind ik het belang-
rijk dat ons werk tot een duidelijke meerwaarde leidt.” 
Achterhof en zijn jongens maken lange dagen. Ze zijn negen uur per dag 
op hun werk omdat ze de koffie- en lunchpauzes in hun eigen tijd nemen. 
Waarden en normen staan bij dit bedrijf hoog in het vaandel. De klant is 
er koning en de relatie met de klant is gebaseerd op vertrouwen en het 
nakomen van afspraken. 
Achterhof: “Waar wij ook werken, we proberen altijd zo weinig mogelijk 
troep te maken. We laten de boel ’s avonds keurig achter zodat de bouw-
plaats er netjes bij ligt.” 
Hij  vindt het persoonlijk contact met de klant heel belangrijk. “Email en 
internet zijn prachtige communicatiemiddelen maar ik overleg liever even 
persoonlijk met de klant.” 

De beide basisscholen in Zuidwolde worden op 1 augus-

tus ondergebracht bij een de Stichting Marenland. Deze 

keuze voor dit schoolbestuur is een belangrijke stap in de 

richting van één school. 

De Venhuisschool en De Akker kunnen door dit besluit ge-
makkelijker verder gaan met de fusie. Volgens directeur Dick 
Hendrikse van Marenland zal de nieuwe manier waarop in de 
afgelopen maanden tussen beide scholen is samengewerkt, 
worden voortgezet in de nieuwe school voor openbaar en chris-
telijk onderwijs in Zuidwolde. 
“Hiermee is vorm gegeven aan de bij velen van u zo’n twee jaar 
geleden geuite wens een onderwijsaanbod in Zuidwolde voor 
de langere termijn veilig te stellen”, schrijft Hendrikse in een 
brief aan onder anderen de ouders van de leerlingen van beide 
scholen. De brief is mede ondertekend door bestuurslid Simon 
van der Wal van de christelijke scholenvereniging VCPO.

Basisscholen onder bestuur Marenland

Op zondagmiddag 26 april a.s. geeft 

kamerkoor Tutti Cantano een voorjaars-

concert in de Middeleeuwse Kerk in 

Zuidwolde. Het thema van het concert is 

‘Het mysterie van de verandering’. Op het 

programma staan stukken van Tomás Luis 

de Victoria, Philip Glass, Péteris Vasks 

en Morten Lauridsen. Aanvang: 15.15 uur, 

toegang 10 Euro. www.tutticantano.nl

Tutti Cantano
voorjaarsconcert




