
Noaberstee 
 
Achter Noorddijkerweg 10 

Tel:06-12795084 

De plaats voor ontspanning en gezelligheid 

 



          Ontstaan van de noaberstee 

• In 2011 werd ons een aanbod gedaan om het oude schuurtje achter bij onze stal 
over te nemen van  de protestantse gemeente damsterpoort. 

• We hoefden niet lang na te denken want we konden deze ruimte prima gebruiken 
voor de opslag van onze agrarische  goederen , die we normaal s`winters bij onze 
over buurman Roelf Mulder konden bergen. 



                    Verandering van Plan 

• Na een paar keer aan het werk geweest te zijn werden de plannen enigszins bij 
gesteld. 

• Vroeger hadden wij op Noorddijk  een stille kroeg waar het ontzettend gezellig 
toeven was en met weemoed denken wij hier dan ook aan terug. 

• Zullen we hier een stille kniepe van maken .?? Het antwoord liet niet lang op zich 
wachten. 



         Ja we maken er een theehuis van 

• We hadden van de verbouwing thuis nog de oude keuken over gehouden die we deels nog terug  
konden plaatsen.  

• Een plan voor de bar werd uitgedacht en gerealiseerd . 

• De infra structuur werd aangelegd water/riolering/elektra.  



                 verbouw geld bijna op   

• We moesten ook meubilair in ons theehuis hebben en wilden hier de noabers graag bij betrekken  

• Dit hebben we gedaan door hen aan te schrijven per mail of ze misschien ook een stoel wilden 
sponseren. 

• Dus mede door de sponsoren hebben we meubilair kunnen aanschaffen. 

• Sponsoren nogmaals hartelijk dank hier voor 



                                 Het terras 

Voor het terras hebben we zoveel mogelijk oude materialen gebruikt. 

Van Loon bedrijf Mulder hebben we zand laten komen wat we nodig hadden om het straat 
werk op te hogen en uit te breiden. 

Dit is dan ook het resultaat. 



Opening voor noabers  27-06-2014 

•  De opening van de Noaberstee is door Bartina Tempel verricht in het bij zijn van veel  
Noorddieker  noabers. 

• Dit gebeurde d.m.v. het uitpakken van het noaberbord aan de Noorddijkerweg. 

• We zijn tot in de late uurtjes doorgegaan. 



             Dranken Prijslijst noaberstee 

• Koffie                                  1,50 euro 

• Thee naar keuze             1,50 euro 

• Groninger leutje             15,00 euro p.p. op bestelling 

• Glas cocacola                   1,50 euro 

• Glas fanta sinas               1,50 euro 

• Glas bosvruchtensap     1,50 euro 

• Glas appelsap                   1,50 euro 

• Flesje amstelbier             1,75 euro 

• Flesje radler                       1,75 euro 



                      Ook verkopen we ijs 

• Magnum met nootjes                     1,75 euro 

• Magnum melkchocola                    1,75 euro 

• Magnum witte chocola                   1,75 euro 

• Cornetto nootjes                                1,50 euro 

• Roomijs bekertje                                 1,25 euro 

• Split ijs sinaasappel                            1,00 euro 

• Waterijs triostar                                   0,75 euro 



            Verhuur /Feest/ vergadering 

• In redelijk overleg is er veel mogelijk  ,  geschikt voor ongeveer 50 personen 

• De ruimte kan gehuurd worden inclusief bediening en verstrekte consumpties. 

• Er kunnen bijvoorbeeld bedrijfsbijeenkomsten , workshops e.d. gehouden wordeninclusief 
bediening en consumpties 

• De verhuur vind plaats per dag deel en per avond . 

• Een dag deel     kost 60 euro exclusief consumpties. 

• Een avond deel kost 75 euro exclusief consumpties 



                                   Parkeren 

• Er kan op de parkeer plaats bij het kerkhof ruimschoots worden geparkeerd. 

• De Noaberstee bereik je door vanaf de parkeerplaats links om de Noorddijkerweg op te 
lopen en bij het Noaberstee bord  rechts af het  verharde pad op te lopen in de richting van 
de landerijen. 



                             Arrangementen 

Arrangement 1:  12.50 p.p                                  Arrangement 3: 15,00 p.p 

Koffie/thee 2x                                                          Grunniger  leutje ( minmaal 4 p.) 

Appelgebak                                                              thee in 5 verschillende smaken 

3 drankjes naar keuze                                           allerlei lekkere hapjes, 

Kaas,worst,nootjes                                                zoals,gebakjes,bonbons enz. 

Arrangement 2: 15.00 p.p                       

Koffie/thee                                                                  Al onze arrangementen zijn op                   

Appelgebak                                                                bestelling,hebt u zelf ideeen,in 

3 drankjes naar keuze                                             overleg is er veel mogelijk. 

5 verschillende hapjes 

 



                                openstelling 

• We zijn open wanneer het bord aan de weg dit aangeeft open of dicht. 

• het is de bedoeling dat we bijna iedere zondag open zijn van 12.00 uur tot  

•  18.00 uur s àvonds 

• Buiten de openingsuren in overleg met Gerda Hartsema v Heck   

• Tel:  06-12795084 


