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Dorpsbelangen Noordhorn
wordt gesteund door: 

Een bank met ideeën

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling

Uitgave Vereniging van Dorpsbelangen Noordhorn
www.dorpsbelangennoordhorn.nl
Kopy adres Dorpsbelangen: redactie@dorpsbelangennoordhorn.nl
zet- en drukfouten voorbehouden

Ledenadministratie
Wilt u lid worden van de Vereniging van  
Dorpsbelangen of adreswijzigingen doorgeven 
aan: leden@dorpsbelangennoordhorn.nl
Meer informatie kunt u vinden op de site van  
dorpsbelangennoordhorn.nl
Contributie       
De contributie voor Lidmaatschap van Dorps-
belangen Noordhorn kunt u overmaken op
NL03RABO0375859675 O.V.V Naam, adres en 
Mailadres. Gezin: 14 euro, 1 Persoon: 7 euro
Advertentieadministratie
Voor nadere info over adverteren in dit blad 
kunt u contact opnemen met Klaas de Vries, 
tel 502066 of  
tweewielerhuisnoordhorn@hotmail.nl

agenda 
ovb. corona ontwikkelingen 

Reserveringen/zaalhuur Dörpstee
beheer@dorpsbelangennoordhorn.nl

06-54640794.

datum  activiteit
22 Oktober  20.00 uur Bingo
29 Oktober  20.00 uur Pub quiz
6 November  17.00-20.00 uur Patat verkoop
11 November  17.00 uur Lampion keuring 
 molen
12 November  20.00 uur Klaverjassen
20 November  11.30 uur Sinterklaas intocht
26 November  20.00 uur Bingo
4 December  17.00 -20.00 uur Patat verkoop
10 December  20.00 uur Klaverjassen
10 December  tot 22.00 uur Deadline 
 aanleveren stukjes nr 1/2
17 December  20.00 uur Bingo
8 Januari  17.00-20.00 uur Patat verkoop
  aansluitend Nieuwjaarsborrel 
 met Livemuziek

Bingo
Eindelijk was het weer zover bingo in 
de Dörpsstee. Met een goedgevulde 
zaal goedlachse bingo dames en een 
gloednieuw team van patatbakkers 
konden de ballen weer worden gedraaid.
De spanning zat er al gauw in en menig 
bingo speler ging naar huis met 1 van de 
te winnen prijzen.

Sint-Maarten
Ook dit jaar vieren we weer Sint-
Maarten in Noordhorn op donderdag 11 
november. De kinderen kunnen met hun 
lampion weer door het dorp. De molen 
is open van 17:00-19:00, daar zit de 
jury dan weer klaar om de lampionnen 
te bekijken en om de kinderen te horen 
zingen. Voor iedereen ligt er een kleine 
attentie klaar en de mooiste lampion en 
liedje zullen beloond worden met een 
prijsje!

Vervuiling
Geregeld krijgen wij klachten over 
gedumpt afval en hondenpoep. 
Onderstaande foto is van het tegelpaadje 
tussen Noordwijkweg en Borgweg. 
Zoals op de foto is te zien is er tuinafval 
gedumpt en worden er geregeld dikke 
hondenkeutels achter gelaten. Het laatste 
zie je trouwens op meer plaatsen. Laten 
we er met zijn allen voor zorgen dat het 
dorp schoon en leefbaar blijft. Neem een 
poepzakje mee als u de hond uitlaat, en 
gooi u groenafval in de groene container.

Dorpsbelangen doet mee met  
Rabo Club Support
Clubs en verenigingen vormen een plek 
voor ontmoeting en verbinding. Maar 
ze kunnen er ook veel mee opschieten 
om in verbinding te komen met ándere 
verenigingen. We zien daarin een mooie 
rol voor ons als Rabobank weggelegd. 
We zetten ons lokale en landelijke 
netwerk in om bijvoorbeeld bestuurders 
van clubs en verenigingen bij elkaar te 
brengen, zodat ze van elkaar kunnen 
leren. Bijvoorbeeld de verduurzaming 
van het dorpshuis. Want samen weet je 
méér! Daarom versterken wij clubs en 
verenigingen met kennis, netwerk en 
geld. Dat is goed voor de club/vereniging 
& geweldig voor de buurt. Als lid beslis 
jij mee welke clubs/vereniging we dat 
steuntje in de rug geven. Van 4 tot 25 
oktober kun jij je stem uitbrengen op 
vereniging dorpsbelangen Noordhorn.
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Beste kinderen uit Noordhorn, 

Er is alweer een jaar voorbij. Dus het wordt weer hoogtijd voor een 

bezoek aan Nederland. Ik ben van plan om samen met mijn pieten, op 

zaterdag 20 november bij jullie langs te komen. Wij hopen rond 11:30 bij 

de Dörpsstee te zijn. Aansluitend gaat het feest in de Dörpsstee beginnen 

voor alle kinderen tot en met 8 jaar. Als jullie tekeningen voor mij willen 

maken, kun je die inleveren van maandag 15 tm donderdag 18 november 

bij Buurtsuper Kamphuis. Daar ligt dan ook wat lekkers voor jullie klaar. 

Mijn pieten zullen ervoor zorgen dat ze in de Dörpsstee worden 

opgehangen. Ik hoop dat ik jullie allemaal zie op zaterdag 20 november. 

We maken er een gezellig feestje van! 

 
Groeten van Sinterklaas en zijn pieten. 

 

                                        
 

SSiinntteerrkkllaaaass  iinnttoocchhtt  22002211                                                                         



Noordhorn Nu 18e jaargang nr 11/12 | 2021

We starten de Kinderboekenweek met 
een bezoek van illustrator Marieke van 
Ditshuizen uit Amsterdam. Ik denk 
mezelf wat ik wil, ik denk mezelf een 
tijger’. Worden wat je wil’ hoeft niet 
persé over beroepen te gaan toch? 
Misschien wil jij wel een tijger worden 
of een éénhoorn. Of niet eens een dier 
maar een ster die alles kan zien vanuit 
de ruimte of een oceaan die alle vissen 
voorbij ziet zwemmen.  
Marieke van Ditshuizen liet haar 
originele illustraties zien en ging met de 
kinderen in gesprek over wat ze zouden 
willen worden als alles mag. En dat mag 
dus ook in de vorm van een beroep. 
De kinderen waren nieuwsgierig en 
stelden vele vragen: 

‘Wat is je lievelingsdier?’ (tijger/kat); 

‘Wat is je favoriete boek?’ 
(Zing, zing, zing de wereld rond); 

‘Wat maakt het werk als illustrator nou 
zo leuk?’ 
(Je voegt iets toe aan een verhaal, dat 
maakt een boek extra leuk om te lezen); 

‘Wat is ’t moeilijkste wat je ooit getekend 
hebt?’ (Het Noorderlicht). 

Na dit gesprek tekenden de kinderen een 
zelfportret van hoe ze er dan uit zouden 
zien als alles mag. Het boek: ‘De tijger 
in mij’ werd voorgelezen. Dit boek gaat 
over (wederzijdse) acceptatie hoe je bent. 
Alle kinderen kregen een gesigneerde 
kaart van ‘De tijger in mij’ mee naar 
huis als herinnering. Marieke heeft als 
aandenken ‘De tijger in mij’ op een raam 
in de hal getekend, zodat we met elkaar 
nog vaak kunnen terugdenken aan dit 
mooie bezoek!

Kinderboekenweek ‘worden wat je wil’  
op SWS De Vlieger
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Het ‘Het Onderlinge Fonds voor Zieken 
uitgesproken aansprakelijkheid’ in de 
volksmond Ziekenfonds Noordhorn 
genoemd bestaat al 136 jaar. Het bestaat 
al sinds 27 januari 1885. Het bestaan 
van het ziekenfonds is erg bijzonder. 
Van een algemeen ziekenfonds als deze 
is er nog maar één in Nederland. Voor 
vele Noordhorner is dit fonds onbekend, 
vandaar dat we ons graag voorstellen 
aan de hand van dit artikel in ons mooie 
dorpskrantje.
Een stukje geschiedenis
136 jaar geleden werd het Ziekenfonds 
Noordhorn opgericht vanuit de 
Sociëteit Concordia, die in Noordhorn 
actief was. Doel: bevordering van de 
maatschappelijke welvaart en meer 
welzijn. Er waren toen geen sociale 
voorzieningen, bij ziekte was er in veel 
gezinnen geen brood op de plank. Die 
gezinnen waren aangewezen op de 
diaconie van de kerk of liefdadigheid. 
Vanuit die situatie ontstond het idee 
om een fonds voor zieken op te richten. 
Noordhorn is van oorsprong een dorp 
voor de arbeiders. Over de brug is dat 

anders. Daar woonden de gepensioneerde 
boeren in de grote huizen. Hier woonde 
het arbeidersvolk. Inwoners van 
Noordhorn van 18 tot 44 jaar konden lid 
worden van het fonds. Er werd gestart 
met 37 leden. De deelnemersbijdrage 
bedroeg een dubbeltje per week. Iedere 
maandag kwam de bode langs om dit 
dubbeltje op te halen. Wanneer iemand 
ziek werd en een briefje van de dokter 
had, kon men een uitkering krijgen van 
zes gulden per week, met een maximum 
van dertien weken. Het beter melden 
gebeurde eveneens door middel van een 
briefje van de huisarts. Deze bedragen 
zijn wel eens aangepast. Wanneer 
de kas bijna leeg was omdat er veel 
ziektegevallen waren, werd de uitkering 
wel eens aangepast naar vier gulden per 
week, of moest de contributie omhoog 
naar twaalf cent.
Vandaag de dag heeft het Ziekenfonds 
Noordhorn dan misschien wel geen 
noodzaak meer, het fonds bestaat nog 
steeds en doet nog steeds waar zij 
ooit mee begonnen zijn: uitkeringen 
geven aan de zieken. Al gebeurt dat 

tegenwoordig bijna nooit meer. Een 
lidmaatschap kost tegenwoordig vijf euro 
per jaar. Wanneer iemand ziek is kan hij 
of zij drie euro per week krijgen, mits 
er een doktersbriefje met handtekening 
overlegd kan worden. Daarnaast wordt 
er bij overlijden 35 euro uitgekeerd aan 
de familie.
Tegenwoordig wordt er slechts enkele 
keren per jaar geld uitgekeerd aan zieken 
in Noordhorn. ‘Veel mensen zeggen: 
‘ach, laat dat geld maar mooi in de pot 
zitten’. Maar wij moedigen wel aan 
gebruik te maken van het fonds, al is het 
maar vanwege nostalgische redenen.
Omdat er de afgelopen jaren steeds 
minder uitgekeerd hoefde te worden 
aan zieken groeide het banksaldo van 

Onderlinge fonds voor zieken U.A. Noordhorn
Voor eenieder die het nog niet kent, willen we u laten weten dat we er (nog steeds) voor u zijn!



het fonds. Daarom hebben we besloten 
één keer per vijf jaar wat terug te doen 
voor onze leden in de vorm van een 
feestavond. Dit gebeurde vroeger ook al 
eens, dit was voor de arbeidersbevolking 
de enige feestavond en hoe kan het ook 
anders, het ging er zeer gezellig aan toe! 
Naast koffie en thee werden er enkele 
consumpties aangeboden. Het zakelijke 
gedeelte was dan ook snel afgelopen, 
omdat er daarna een borrel werd 
geschonken.

Leuk stukje tekst uit een oud boekje 
over het toen 100-jarig bestaan
Het door de huisarts getekende 
ziekenbriefje waarin stond hoeveel dagen 
de patiënt ziek was geweest werd naar 
het boodschappenhuis van de familie 
Meerveld in de Langestraat gebracht. 
Vlak bij de molen. Het zogenaamde 
‘kastje’ hing buiten, waar medicijnen 
gehaald en gebracht konden worden. 
Soms lag er dan een ziekenbriefje tussen 
de potjes, doosjes of flesjes. Meestal 
zorgde mevrouw Meerveld ervoor 
dat dit briefje snel verdween naar het 
kantoortje, waar de boodschappenlijst 
voor de dokter lag met een apart vakje 
voor ziekenbriefjes. Hoewel mevrouw 
Meerveld alles wist, was er toch een 
vertrouwelijke behandeling mogelijk. 
Een gevleugelde uitspraak van haar 

was altijd: “n’aander het doar niks mit 
neudig”! In goed vertrouwen heeft de 
huisarts de ziekenbriefjes getekend, 
soms met gefronste wenkbrauwen, maat 
met uitleg van mevrouw Meerveld in het 
laatste geval zonder gewetensbezwaren. 
Het boodschappenhuis verdween 
uit Noordhorn omstreeks 1974. Het 
onderlinge fonds voor zieken van 
Noordhorn heeft (toen 1984) een eeuw 
bestaan en betekende een gouden 
tijd voor hen, die er noodgedwongen 
een beroep op moesten doen wegens 

inkomstenverlies door ziekte 
(CH Toxopeus voormalig huisarts 
Noord-Zuidhorn)

Heden
Het voortbestaan van het Ziekenfonds 
Noordhorn is tot op heden nog geen punt 
van discussie. Met zo’n honderdvijftig 
leden en een aantal donateurs kan het 
ziekenfonds nog flinke tijd vooruit. We 
zijn in principe niet meer nodig, maar 
vanuit historisch oogpunt willen we het 
graag in stand houden!

Noordhorn Nu 18e jaargang nr 11/12 | 2021

HANDELSWEG 6 NOORDHORN
TEL: 0594 507 125

WWW.FRANKMEESTER.NL
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Het huidige fonds voor zieken heeft 
zo’n 150 leden en een (nog) klein aantal 
donateurs. Het Fonds is springlevend 
en keert, na het overleggen van een 
ziektebriefje, nog steeds uit (aan leden): 
3.00 euro per week. In geval van 
overlijden krijgen de nabestaanden
een bedrag van 35 euro. Het praktische 
belang hiervan is natuurlijk niet meer zo 
groot, maar dit fonds heeft vooral een 
cultuurhistorische betekenis.
Nog steeds is het directe contact 
belangrijk, de contributie wordt als 
vanouds geïnd door de bode, de 

uitkeringen worden altijd gebracht. 
Bij overlijden wordt de uitkering na 
condoleance contant aan de nabestaanden 
uitbetaald. Elk jaar krijgen leden die 80 
jaar of ouder zijn, met goede vrijdag een 
fruitschaal. Tijdens de ledenvergadering 
wordt ook de traditie van het trakteren 
op een reep chocolade of een sigaar in 
stand gehouden.
Samengevat, het fonds voor zieken staat 
voor:
– Historisch besef
– Sociale betrokkenheid
– Gezelligheid 

Het bestuur vindt dat het fonds het 
waard is om gezond in stand te worden 
gehouden. Daarvoor is een sterk 
ledenbestand en een groeiend aantal 
donateurs noodzakelijk. Om de kosten 
hoeft u het niet te laten, die bedragen: 
voor leden (leeftijd t/m 45 jaar) 5 euro 
per persoon per jaar. Bent u ouder dan 45 
jaar? Steun het fonds als donateur! 

U kunt zich aanmelden bij Harma 
Postema.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Tempel, Voorzitter  (tel. 502832)

Auktje Kinds, Secretaris  (tel. 504375)

Harma Postema, Penningmeester/Bode (tel. 505502)

Hille Dijck, Lid  (tel. 504912)

Fennie Kazemier, Lid  (tel. 502248)



Slagerij Kevin
Overtuinen 7, Zuidhorn

0594 505 103
info@slagerijkevin.nl, 

slagerijkevin.nlwww.facebook.com/slagerijkevin
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