
“Toen  zag ik vaak dat busje wegrijden bij 
jullie en dan weer terugkomen met mensen 
en ik dacht: zou dat misschien iets voor mij 
zijn?”. Eerst was het een beetje wennen, 
maar hij kreeg er snel plezier in. En het 
verveelt nooit. “Dat vind ik zo mooi, van die 
kleine ritjes in de omgeving. Naar Steenwijk 
en weer terug. Het is mijn hobby.” En zo 
kregen wij er een geweldige vrijwilliger bij. 
Klaas voelt zich thuis op de Noorder Poort; 
als het even kan komt hij ’s morgens een kop 
koffie halen. “Dat vind ik altijd zo gezellig, 
zo even met de mensen, met jullie allemaal 
koffie drinken.” Naast het taxi-rijden heeft 
hij nog een vaste taak: in de zomer het gras 
maaien. En de grasmaaier aan de praat 
houden, want Klaas is erg handig met 
machines en motoren. Dat blijkt ook wel uit 
het volgende gesprek met Maurits Hogo 
Dienske, over nóg een liefhebberij.

Met een stralend gezicht zegt Klaas: “Ik ben nu weer een draai-
molen aan het maken. Ik heb er al een gemaakt, een kleinere, 
maar deze wordt groter.” “Kun je dat? Heb je op internet een 
voorbeeld gezocht?” “Nee. Ik heb vroeger vaak geholpen met 
het opbouwen van de draaimolen. Toen kwam Akkerman ieder 
jaar in het dorp, en ik heb hem iedere keer geholpen. Zo weet ik 
precies hoe hij in elkaar zit.” “En kan jouw molen echt draaien?” 
“Ja. Op een elektromotor. Als hij een tijdje niet gedraaid heeft, 
komt er corrosie op. Dan moet ik hem een poosje hard laten 
draaien, en dan trekt het weer bij. Die molen van Akkerman 

draaide ook op elektriciteit. Het ijzer 
van de molen moest langs een ijzeren 
band draaien, want anders zou het snoer 
oprollen. Dat had hij met twee oude 
ijzerzaagjes opgelost. Met twee oude 
ijzerzaagjes! Het vonkte geweldig, maar die 
oude dingen deden het altijd. En bovenaan 
waren lichtjes, die deden het ook.” “Wat 
voor molen maak je? Een zweefmolen of 
een met paardjes?” “De eerste was een 
molen met stoeltjes die aan kettingen 
hangen. Nu ga ik een grotere maken, met 
paardjes.” “Maak je die ook zelf?” “Nee, 
daarvoor ga ik op internet zoeken. Maar 
een opdrukmolen is leuker. [Kennelijk 
bedoelt hij met opdrukken het omhoog 
komen van ronddraaiende stoeltjes.] Als ik 

even de kans heb, ga ik weer in een opdrukmolen. Eén keertje, 
dan een half uurtje wachten, en dan nog een keer. Laatst had ik 
gezegd dat ik de opdrukmolen zou nemen. Toen stonden ze me 
met drie man op te wachten, want dat wilden ze zien. Met drie 
man! Maar ik heb het gedaan.”
Klaas lacht vergenoegd bij de herinnering. “De afdrukken van 
de kettingen stonden in mijn lijf. Daar had ik onderwijl geen erg 
in, maar het was wel zo.”

Maurits Hogo Dienske en Myoko Sint

Cerez en Caya oefenen thuis wat zij op de Noorder Poort hebben geleerd. 
Cerez en Caya zijn de kinderen van Cris Lenting en Carien Franken. 
Chris en Carien komen regelmatig naar de Noorder Poort en de hele 

familie heeft in mei 2012 deelgenomen aan het familieweekend.

Klaas op de nieuwe grasmaaier.

www.svnp.org

Als je met het openbaar vervoer naar de Noorder Poort komt, word je op station Steenwijk opgewacht 

door Klaas: een vriendelijk lachende man met een rond gezicht, pet op, vaak een overall aan met bretels. 

Klaas is onze buurman. Een jaar of twaalf geleden kreeg hij, zoals hij zelf zegt, last van het hoofd. En 

wel  zo erg dat een baan er niet meer in zat. Maar altijd thuis zitten, dat is ook niks voor Klaas. 

Liefhebberij
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>  Vriend worden en de Vriendenbrief ontvangen?
Vriend worden en de halfjaarlijkse Vriendenbrief 
ontvangen kan door jaarlijks minimaal € 15 over  
te maken. Doe dit o.v.v. ‘Vriendenbrief’, naam, adres 
en woonplaats. Door overmaking van een eenmalige 
bijdrage van € 400 bent u ‘Vriend voor het leven’. 

SVNP rekeningnummer 4563461, tnv SVNP, Wapserveen.   

Vermeld bij overmaking duidelijk uw naam, en of  
het gaat om het worden van vriend of dat het een 
donatie, schenking of andere gift betreft.

> De Vriendenbrief is een uitgave van:
SVNP, Butenweg 1, 8351 GC, Wapserveen.
Tel: 0521 321204, e-mail: mail@svnp.org
Kamer van Koophandel: 04073302
www.svnp.org

>  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De SVNP is aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Daarmee is de Stichting Vrienden

van de Noorder Poort vrijgesteld van schenkings- 
en successierecht.
Hierdoor gaat het volledige bedrag van uw gift,
schenking of legaat naar de stichting.

Voor donateurs bestaat er ook een fiscaal voordeel.
Zo zijn onder andere periodieke schenkingen aftrekbaar.
Bij periodieke schenkingen gaat het om een vaste gift
voor een periode van ten minste vijf jaar.

>  Meer informatie
Kijk op www.anbi.nl voor uitgebreide informatie over
giften en fiscale voordelen. U kunt ook contact opnemen
met de SVNP via mail@svnp.org

> Colofon
Redactie: Greetje Modana Rouw, Doris Behrens, 
Mineke van Sloten • Vormgeving: Mareike Engel • 
Drukwerk: Bulahprint Steenwijk • Foto’s: Jiun Roshi 
(Klaas, kinderen in groentetuin), Mareike Engel 
(stoel), Ellen de Leeuw (kinderen). Tekst: Modana, 
Maurits Hogo Dienske, Myoko, Doris • Vertaling: 
Maria Fröhlich, Ursula Meyer, Sigrun Lobst • 
Verzending: Dity van der Valle 

Geef adreswijzigingen door aan ons:
een schone databank = porto sparen

De Vriendenbrief wordt sinds de eerste uitgave
gedrukt op 100% gerecycled papier.

Voorwoord 

Noorder Poort in Beweging

Stap voor stap net als bij kinhin gaat de ontwikkeling 
van onze nieuwe landschapstuin gestaag vooruit: de 
foto’s in deze vriendenbrief spreken voor zichzelf! 
Sinds mei 2010 werkt onze projectgroep samen met Jiun 
Roshi aan een ontwerp om ons zencentrum verder uit 
te breiden. Daarmee wordt het mogelijk, de meditatie 
en de ervaring van innerlijke stilte buiten, in een 
natuurlijke omgeving, vol afwisseling, te midden van 
planten en dieren voort te zetten.

We hopen dat de gemeenteraad nog deze zomer 
toestemming zal geven voor dit project. Wij zijn alle 
vrijwilligers die ons met creativiteit en kennis onder-
steunen dankbaar. We zoeken trouwens nog meer hulp 
voor zowel het verzorgen van onze moestuin als voor 
het meewerken aan de landschapstuin!!

Ook de Sangha is in beweging. De foto laat de serieuze 
pogingen zien van twee kinderen, deelnemers aan de 

jaarlijkse familie retraite. Zij oefenen thuis wat ze op de 
Noorder Poort hebben geleerd. Kunnen wij daar ook 
nog iets van leren?

We verwelkomen Nettie Groeneveld als nieuw 
bestuurslid van de Stichting en verheugen ons op een 
goede samenwerking.

Tenslotte: onze betrouwbare en lieve vrijwilliger 
buurman Klaas, niet weg te denken van de Noorder 
Poort, is altijd in beweging. Wie kent hem niet, de 
steeds goedgehumeurde chauffeur die bezoekers altijd 
stipt op tijd van station Steenwijk afhaalt om ze naar 
de Noorder Poort te brengen en later weer terug. Maar 
dat niet alleen: onze machine- en motorendeskundige 
hanteert ook met veel plezier de nieuwe, door de SVNP 
gefinancierde grasmaaier. Met Hogo Dienske heeft 
hij onlangs over zijn hobby gepraat, het bouwen van 
draaimolens. Lees maar eens.........



maar gestaag en dat zal ook met dit project zo gaan. Alles 
is voortdurend in beweging. Robert Beenen en Ajit Peters 
helpen op dit moment met het vele meet- en rekenwerk. 
De graspaden die nu door Klaas met zoveel plezier worden 
gemaaid willen we aanleggen met een verhard materiaal 
waardoor ze in alle seizoen begaanbaar zijn.
De aanleg van de kinhinpaden staat hoog op de agenda.

We gaan stap voor stap zoals in kinhin.

Modana Rouw

De landschapstuin vormt een uitbreiding op  het oorspron-
kelijke bezit van de Noorder Poort uit 1996 en is nu 8,57.80 
ha groot. Argument voor uitbreiding was het verlangen de 
‘stilte’ te handhaven. Beetje bij beetje werden de hectares 
aangekocht en weer verpacht en toen buurman Bolding 
ophield met boeren werd meteen daarna een projectgroep 
opgericht met als taak Jiun roshi te adviseren bij de 
inrichting van het nieuw verworven land.

Wat beogen we?
Onder een bovenlaag van ca 70 cm bemeste landbouwgrond 
bevindt zich door de wind aangevoerd stuifzand, dat het 
keileem afdekt dat in de laatste ijstijd naar deze gronden 
is gestuwd. Het plan is om die bovenlaag deels te verwij-
derden en te verplaatsen om zo een boeiender geheel te 
krijgen van paden, poelen, singels en bosachtige stukjes.
Het noordelijk deel van de landschapstuin zal in grote lijnen 
zijn weidsheid behouden. Dat is het gebied waarin het 
kinhinpad zal worden gerealiseerd.
‘Natuurlijk, vreedzaam en bescheiden’ zijn de uitgangs-
punten voor de projectgroep. En dan is het al voldoende 
om voorwaarden te scheppen zodat er een gevarieerd 
landschap kan ontstaan, waarvan planten en dieren 
geleidelijk bezit kunnen nemen. Het land rond de Noorder 
Poort moet een gebied zijn waar je zonder afleiding en in 
harmonie met de omgeving tot rust kan komen! Dit betekent 

extremen vermijden, de stilte koesteren en de openheid 
naar het omringende land bewaren. Het mag ook speels 
en humoristisch. Een voorbeeld is de al bestaande lange 
lijn langs het hoofdgebouw naar de welbekende eenzame 
populier. Dat pad vertoont een knik bij een oude eik die 
we hebben laten staan. De meditatieve functie wordt 
gerealiseerd door zogenaamde yazaplekken  (yaza betekent 
mediteren buiten het schema) te maken maar die zullen 

ook spontaan ontstaan. Duisternis 
wordt gekoesterd om ’s nachts 
de sterrenhemel te kunnen zien 
en het nachtelijk dierenleven 
te kunnen horen. Wat betreft 
de financiën is de topkring (het 
bestuur van de Noorder Poort) 
van mening dat er geen schulden 
mogen worden gemaakt voor dit 
project en dat de uitvoering dient 
te geschieden met de bestaande 
middelen en fondswerving.

Stand van zaken
Bij dit project moet rekening worden gehouden met wetten 
en regels zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 
Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, en regel-
geving op gebied van archeologie De vlag ging uit toen we 
een principeakkoord kregen van de Gemeente Westerveld 
om mee te werken aan de plannen. De voorgestelde inrich-
tingsmaatregelen passen echter slechts voor een klein deel 
in het Bestemmingsplan van de gemeente Westerveld. Om 
deze reden is er voor de landschapstuin een afzonderlijke 
aanpassing van het bestemmingsplan nodig. We hopen dat 
de Gemeenteraad deze zomer definitief goedkeuring geeft 
zodat we kunnen beginnen met de uitvoering.

En daarmee is het moment aangebroken om praktisch aan 
de slag te gaan met schop en spade om de lang gekoes-
terde wens van een moestuin gestalte te geven. Er is nu 

al een groep vrijwilligers bezig. De groentetuin heeft een 
plek gekregen, er is gestudeerd, er is een plan gemaakt en 
gezaaid. Maar voor het dagelijks onderhoud zijn we altijd 
blij met meer helpende handen 

De projectgroep die de plannen heeft gemaakt voor het 
nieuwe land wordt geleid door Leonhard Schrofer die 30 
jaar voor Staatsbosbeheer werkte. Catherine ten Bruggencate 
bezoekt de Noorder Poort sinds een jaar of vijf, en is een 
liefhebber van landschappelijk schoon. Modana Rouw is 
bewoner van de Noorder Poort. Buurman Ton Spijkerman 
en goede onderhandelaar is bij de groep gekomen toen we 
met de plannen naar de Gemeente zijn gestapt; landschaps-
architect Peter Trapet mediteert al jaren op de Noorder Poort 
en maakte het ontwerp. In mei 2010 heeft de projectgroep 
de plannen voorgelegd aan 50 mensen uit de Sangha en het 
dorp. Naast veel lof en zinvolle suggesties werd ook zorg 
uitgesproken over het beheer en onderhoud in de toekomst. 
We zullen het zien.... De Noorder Poort groeit langzaam 

Landschapstuin
Met veel genoegen wordt er al een paar jaar gewandeld op de paadjes in het nieuwe land 

en hier en daar staat zelfs een oude stoel waarop je kunt rusten en zomaar zitten. Eigenlijk 

is het al goed zo. Maar we willen meer.

Kinderen planten sla 
in de moestuin.

 Een yazaplek

De projectgroep: v.l.n.r.  
Ton, Leonhard, Catherine, Modana, Peter, Ajit.

Vriendenstichting 
doneert nieuwe 
grasmaaier.

Het verzoek van de Noorder Poort om een 
nieuwe grasmaaier van € 9.000 te financieren 
konden we dankzij de vele donaties die we de 
afgelopen jaren ontvingen honoreren.

Met dank aan alle vrienden !


