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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

Bingo onder voorbehoud v.d. 
coronamaatregelen
We zouden graag op vrijdag 25 februari 
a.s. weer een bingo willen organiseren, 
maar aangezien er nog geen duidelijkheid 
is wat de maatregelen na 15 februari 
worden i.v.m. met corona staat de bingo 
O.V.B In de agenda. 

Bestuursleden gezocht!
De Vereniging van Dorpsbelangen 
Noordhorn bestaat inmiddels al weer 
meer dan 60 jaar. In 1961 opgericht 
met als doel: “Het behartigen van de 
algemene belangen van de inwoners 
van het dorp Noordhorn, om zo de 
aantrekkelijkheid van Noordhorn als 
dorp te vergroten”. Als bestuur zijnde is 
het onze taak dit doel na te streven. 
Dit “na streven” is erg breed. Door 
middel van het bieden van een 
podium voor allerhande activiteiten 
en verenigingen in de vorm van een 
dorpshuis tot het vormen van een mening 
voor vraagstukken vanuit de gemeente. 
Dit en alles wat daar tussenin zit met als 
doel de leefbaarheid te verbeteren.
Afgelopen jaren is er veel gebeurd, 
zo ook binnen het bestuur van 
Dorpsbelangen Noordhorn. Helaas 
hebben we van meerdere personen 
binnen en buiten het bestuur afscheid 
moeten nemen, waardoor het bestuur nu 
nog slechts uit 5 personen bestaat. Om 
tot een gezonde taakverdeling te kunnen 
komen zijn wij als bestuur dringend op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Wat vragen wij van een bestuurslid?;
• Bereidheid om eens per maand te 
vergaderen;
• Bereidheid om ook zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Denk hierbij aan 
een bardienst,  bouw gerelateerde zaken 
of het organiseren van een activiteit;
• Een pro-actieve houding en positieve 
instelling;
• Een gezonde eigen mening.

Zijn er bijvoorbeeld activiteiten die je nu 
mist? Een doelgroep die meer aandacht 
verdient? Wil je graag meepraten over 
vraagstukken die Noordhorn aangaan?  
Of heb je gewoon nog vragen? Neem 
dan contact op met onze voorzitter Mark 
Postema via mark.postema@gmail.com 
of 06-51664479.
We kijken uit naar je aanmelding!
Bestuur dorpsbelangen Noordhorn 

Schuiling legt nieuw tapijt op het 
toneel
Het toneel was hoognodig toe aan een 
nieuw tapijt. En waar kan je dan beter 
terecht dan bij SCHUILING wonen en 
slapen in Zuidhorn. De mannen van 
Schuiling hebben het toneel voorzien 
van een mooi nieuw tapijt dat weer 
jaren mee kan en hopelijk veelvuldig zal 
worden gebruikt in de toekomst.

Ivm. de Coronamaatregelen (sluiting om 
22:00) is de agenda onder voorbehoud 

Houdt onze facebook pagina en de 
website

www.dorpsbelangennoordhorn.nl in de 
gaten voor het laatste nieuws.

agenda 
ovb. corona ontwikkelingen 

Reserveringen/zaalhuur Dörpstee
beheer@dorpsbelangennoordhorn.nl

06-54640794.

datum  activiteit
25 Februari 20.00u Bingo 
5 Maart 7.00u-20.00u Patat verkoop
14 Maart Tot 22.00u Deadline aanleveren  
 stukjes NN nr. 3 – 4
21 Maart 20.00u/ ALV algemene leden
 vergadering (inloop vanaf  
 19.30u)
26 Maart 20.00u Bingo 
2 April 17.00u-20.00u Patat verkoop
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Algemene Leden Vergadering (ALV) Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn
Datum: maandag 21 maart 
Locatie: dorpshuis de Dörpsstee Inloop: 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

Opvragen van de stukken kan door een mail te sturen naar secretaris@dorpsbelangennoordhorn.nl of 
dbnoordhorn@gmail.com 

1. Opening 

2. Minuut stilte

3. Notulen ALV februari 2021 (bijlage A, op aanvraag beschikbaar) De notulen zullen niet worden voorgelezen

4. Jaarverslag 2021 (bijlage B, op aanvraag)

5. Financieel verslag vereniging 2021 (bijlage C, op aanvraag beschikbaar)Toelichting door de penningmeester

6. Financieel verslag Noordhorn Nu 2021 (bijlage D, op aanvraag) Het verslag zal niet worden voorgelezen.

7.	 Jaar-	en	financieel	verslag	Hertenkampcie.	2021	(bijlage	E,	op	aanvraag)	Het	verslag	zal	niet	worden	voorgelezen.

8. Jaarverslag/ontwikkelingen Molen Fortuna 2021 (bijlage F, op aanvraag) Het verslag zal niet worden voorgelezen.

9. Pauze

10. Verslag kascommissie 2021 en decharge Verslag wordt uitgebracht door de kas cie.

11. Benoeming kascommissie 2021 Er wordt een nieuw lid voor de kas cie. gezocht

12. Aftredende en stoppende leden van bestuur
- Dhr. N. Vermuë is aan de beurt voor aftreden en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn, hiermee wordt de functie van 
 penningmeester vacant;
- Dhr. J. Schuiringa is tevens aan de beurt voor aftreden en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn;
- Dhr. H. Fokkinga heeft aangegeven onvoldoende tijd te hebben voor het lid zijn van het bestuur van de vereniging en 
 stopt. Dit betekent dat er nog 5 bestuursleden actief zijn, daarom ook een dringende oproep aan leden van de vereniging 
 om zich te melden als bestuurslid (zie ook separate oproep).

13. Benoeming nieuwe leden voor het bestuur

De volgende functies zijn vacant;
- Penningmeester, dhr. C. Miljoen stelt zich verkiesbaar;
- Algemeen bestuurslid, volgens de statuten is het maximaal aantal bestuursleden 9, hiermee zijn er 4 plaatsen in het bestuur
  in te vullen. 

14. Jaarplan 2022 (bijlage G, op aanvraag)

15. Begroting 2022 en vaststellen contributie (bijlage H, op aanvraag)

16. Rondvraag                                                                 

17.  Sluiting
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Beste dorpsgenoten,
Mijn naam is Paul Ros. Ik ben geboren 
in Uithuizen en woonde, voordat ik in 
Noordhorn kwam, in Noordwolde.
Behalve van onze mooie provincie ben 
ik liefhebber van historie, muziek, 
gebouwen en auto’s die ook historie 
hebben. Na mijn werkzame leven als 
docent werd ik eigenaar en bewoner van 
De Gouden Leeuw. Voor ieder die zich 
afvraagt wat er eigenlijk met dat grote 
gebouw in de Langestraat gebeurt geef 
ik hier graag de stand van zaken.
Reeds in de negentiger jaren volgde ik de 
zorgvuldige restauratie van de Gouden 
Leeuw. Met de eigenaren, de familie 
Pilat, kreeg ik later een goed contact. 
Wat zaten we graag in de sfeervolle 
gelagkamer! Zoals bekend stond de 
Gouden Leeuw na 2012 jarenlang in de 
verkoop. Dat had zo zijn redenen zoals 
de onderhoudsverplichting en het vinden 
van een nieuwe gebruiksbestemming 
met behoud van de monumentale 
waarden. In de zomer van 2018 heb ik 
de Gouden Leeuw uit avontuur en liefde 
voor het monument van de familie Pilat 
overgenomen. 
De Gouden Leeuw in Noordhorn wordt 
voor het eerst in 1622 als een verpachte 
Herberg met Gerei genoemd. In 1651 
komt Logement De Gouden Leeuw voor 
op een inventarislijst van bezittingen. 
Van beide vermeldingen hoop ik de 
exacte historische bronnen nog eens 
te achterhalen, maar uitgaande van de 
vroegste vermelding zou de Gouden 
Leeuw dit jaar dus het 400-jarig bestaan 
beleven!

Het jubilerende rijksmonument 
in de Langestraat kan na 
drie jaar van voorbereiding 
een stevige opknapbeurt 
tegemoet zien. Binnenkort 
begint de aannemer buitenom 
met grondige verbeteringen 
aan het dak van het schuur-
woongedeelte. Verder worden 
kozijnen, dakgoten en scheuren 
in de gevels hersteld. En 
uiteraard krijgt het hele gebouw 
een schilderbeurt. Binnen worden 
op de bovenverdieping enkele niet-
monumentale vertrekken aangepast.
Vanwege de plaatsing van steigers en 
door bouwverkeer zal er in de krappe 
Langestraat enige verkeershinder 
kunnen ontstaan. Graag vraag ik uw 
begrip en geduld daarvoor.
Geregeld krijg ik de vraag wat ik met 
het gebouw ga doen. Ik zeg dan dat ik er 
graag woon en ervoor wil zorgen dat het 
onderhoud weer op peil komt.
Na overleg met o.a. gemeente, provincie 
en restauratiearchitect is gekozen voor 
een inrichting als groepsaccommodatie. 
Gezelschappen kunnen het gebouw 
straks voor een weekend of midweek 
als logiesverblijf huren. Mogelijk 
kan het gebouw daarmee enigszins 
de onderhoudskosten opbrengen. Ik 
verwacht dat de Gouden Leeuw met 
name liefhebbers zal trekken die 
kiezen voor de historische sfeer van het 
prachtige interieur. Mijn eigen taak zie 
ik behalve als conciërge en rentmeester 
ook als beschermer/conservator van het 
gebouw. Het geeft mij veel voldoening 

om er energie in te steken en ook 
om een tijdje deel uit te mogen 
maken van de lange, kleurrijke 
historie die in de Gouden Leeuw 
nog zo voelbaar aanwezig is.
Na een periode van 
opruimen en saneren zijn er 
nog restanten over van de 
voormalige kostuumcollectie 
en brocantewinkel. Geen 
heel waardevolle zaken, maar 
nieuwsgierigen zijn nog steeds 

welkom om hier vrijblijvend rond te 
kijken. 
Met een aantal dorpsgenoten hopen we 
later in dit jubileumjaar een avond te 
kunnen organiseren over de Gouden 
Leeuw.
Historicus Albert Buursma die 
de Gouden Leeuw als eens in Het 
Westerkwartier beschreef kan een 
aardige inleiding geven.
Maar we roepen ook met name 
dorpsgenoten en vroegere dorpsgenoten 
op om de komende maanden foto’s, 
verhalen, gebeurtenissen, anekdotes, 
objecten, wetenswaardigheden en andere 
herinneringen aan de Gouden Leeuw, 
al dan niet in bruikleen, in te brengen. 
We zijn zeer geïnteresseerd in berichten 
en stukken die over de Gouden Leeuw 
gaan. Heeft of weet u iets, laat het dan 
aub weten. Langsbrengen bij de Gouden 
Leeuw kan, mailen en appen kan ook. 
Bij een al te groot aanbod zullen we voor 
de avond een selectie maken, het overige 
zal uitbreiding zijn voor het eigen archief 
dat bij het gebouw blijft. 
We zien een levendige avond voor ons 
die toont welke rol de Gouden Leeuw 
voor de dorpsgemeenschap door de tijd 
heen had.
Wordt vervolgd.

Paul Ros
De Gouden Leeuw
Langestraat 48, 9804 PL
Noordhorn
goudenleeuwnoordhorn@gmail.com
06 24399936

Nieuws uit en over de Gouden Leeuw
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Stel je voor: je bent met vakantie. 
Lekker op de camping, de sores van 
thuis, het werk, zijn ver weg. Je eet, je 
slaapt, je zwemt en af en toe speel je 
een potje badminton met je vrouw, je 
man of je kinderen. Nergens anders aan 
denken dan aan dat pluimpje, je partner, 
je volgende slag. Raak! Mis! Lachen! 
Springen! Lopen! Daarna vermoeid 
en voldaan in een stoel zakken, wat 
drinken.
Stel je voor: je bent thuis, je hebt hard 
gewerkt, je moet nog van alles regelen, 
eten koken, de was, de mail, de telefoon, 
en morgen weer zo’n dag.
Wat zou je vinden van een potje 
badminton. Nergens anders aan denken 
dan aan dat pluimpje, je partner, je 
volgende slag. Raak! Mis! Lachen! 
Springen! Lopen! Daarna vermoeid 
en voldaan in een stoel zakken, wat 
drinken. Je bent vergeten wat je die dag

bezig hield, je hoofd is leeg, je lijf is moe 
en wat kun je heerlijk slapen. Morgen 
zien we verder.
Wist je dat in Noordhorn een clubje 
mensen iedere donderdagavond 
badminton speelt? En dat ze het heel 
leuk vinden om jou daarbij te hebben? 
Dat het bij hen vooral gaat om het 
spelplezier en niet zozeer om winnen of 
verliezen?
Dat betekent dat je niet een enorme 
sportman- of vrouw hoeft te zijn. De 
spelregels worden je wel geleerd en 
verder baart oefening kunst. Leeftijd? 
Geen punt. Iedere volwassene is welkom.
Ga gerust eens kijken. Je kunt zelfs een 
paar keer mee doen voordat je besluit of 
het iets voor je is. Iedere donderdagavond 
om 8 uur spelen ze in de sportzaal aan 
de Oosterweg 52 in Noordhorn. Besluit 
je om lid te worden dan kost je dat 
maar € 85,00 per seizoen. En stap je 

nu halverwege dit seizoen in dan wordt 
daar met de contributie rekening mee 
gehouden.
De badmintonclub is ondergebracht 
bij Sportvereniging Noordhorn. En dat 
niet als enige. Wist je dat daar nog een 
club bij aangesloten is? Keep Fit. Deze 
club oefent op dinsdagavond, 8 uur, al 
hun spieren in diezefde sportzaal. Dat 
gebeurt met behulp van spel, oefeningen 
op de mat en als afsluiting een potje 
volleybal. Het is een gezellige groep 
waar ruimte is voor meer leden. Net als 
bij badminton is er geen leeftijdsgrens. 
En wat is er leuker dan na deze lockdown 
de benen te strekken, met de armen te 
zwaaien, op een been te staan zonder 
omvallen, ballen te vangen en ook nog 
plezier te hebben?

Dus... DOE MEE ! Hartelijk welkom!
www.sportverenigingnoordhorn.nl

Sportvereniging Noordhorn

Happy Dragon/ onderweg naar Hobart 
26 januari 2022 Zo de eerste rit naar 
Antarctica zit erop. Na mijn schrijven 
laatste keer in Noordhorn Nu, was het 
28 Nov 2021 en waren we aardig op weg 
naar Hobart. We zijn uiteindelijk op 3 dec 
aangekomen in Hobart en na onder de 
Abel Tasman brug (foto 1) doorgevaren 

te zijn, Stuurboord gemeerd langs een 
kleine bunker kaai. Hebben we hier 
onze brandstof ingenomen, normaal 
gesproken stoken we laagzwavelige 
stookolie, maar zuid van 60 graden 
zuid mag dat niet meer i.v.m. het milieu. 
Loodsen zijn meestal verplicht en in 
dit geval ook 2 sleepboten. De dag na 

het bunkeren van 1145000 Liter MGO, 
gingen we shiften naar onze laadkaai. 
Aan de Laadkaai lag ook mv Nuyina die 
aan het voorbereiden was voor haar reis 
naar Antarctica. Had dit schip ook al op 
het 8 uurjournaal gezien toen ik nog in 
Noordhorn was, ze werd namelijk aan 
de Australische overheid overgedragen 
door de scheepsbouwers van Damen 
uit Vlissingen. Aan de laadkaai gingen 
we eerst voorbereiden, wat inhoudt de 
tussendekken shiften, materiaal klaar 
leggen. Normaal gesproken gaan we dan 
ook al het hijgerei voorbereiden, maar 
dat zou nu door de stevedores geregeld 
worden. Stevedores zijn de mensen die 
de lading aan boord laden. Heel vaak 
doen we het zelf, vooral met zware 
lading, maar ook vaak genoeg dat we 
dit niet mogen doen door alle regels. In 
de Machinekamer hadden ze een ander 
project, ze hadden koelwater lekkage en 
hadden in gedachten om een zuigerkop 
en zuiger te trekken. Dit moet eigenlijk 

Naar Antarctica deel 2
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om de zoveel uur gebeuren (15000 uur) 
i.v.m. onderhoud. De zondag werd de klus 
in de machinekamer afgerond en samen 
met de 1e stuurman heb ik even een blik 
op de lading geworpen die naast het 
schip lag. We mochten zoals inmiddels 
overal niet van het haventerrein af dit 
i.v.m. covid. Maandag t/m Vrijdag van 
07:00 – 19:00 Laden en in het weekend 
kregen we de eerste 2 van in totaal 9 
passagiers aan boord. De passagiers zijn 
in dienst van AAD (Australian Artic 
devision) de 1e 2 waren de reisleider en 
haar deputy. Alleraardigste dames van 
Australische origine. De maandag erop 
kwam er nog een vrouwelijke dokter, 
woensdag een ijsloods en donderdag 5 
man sterk bootjesvolk, die de bakken 
moesten varen waar wij de lading op 
moesten lossen. Voor dit project kregen 
we 1 zelf varende Barge mee, 2 pontons 
en 2 duwbootjes. Het laden was 
dinsdag 14 December klaar maar 
het duurde nog tot vrijdag voor we 
vertrokken. Het internet voor de klant 
moest nog in orde worden gemaakt en 
vele meetings waren deze week aan 
de orde. Vrijdag 17 December 07:30 
konden de trossen los. Even later 
om 08:12 lieten we het Anker alweer 
vallen in de Derwent rivier. Voordat 
we aan zouden komen in Antarctica 
wou de klant eerst weten of het 
allemaal gaat lukken met barges en 
pontons in en uit het water te laden. 
Na lekker bezig geweest te zijn met 
z’n allen en een gerust gevoel dat alles 
naar behoren werkte hebben we koers 
gezet naar het zuidelijke continent. Foto. 
Om naar Antarctica te komen moet je 
over de zuidelijke Oceaan en daarbij 
ontkom je haast niet aan wat slecht weer, 
ook wij niet. Voor de ijs navigatie hadden 
we zogezegd een ijsloods mee, en samen 
met hem begon het werk vanaf vertrek. 
Waar gaan we langs zonder al te veel ijs 
tegen te komen. Zoals gezegd al eens 
Noord van Rusland langs gevaren, maar 
dit zou andere koek zijn. De ijsbergen 
die we tegenkwamen waren inderdaad 
anders, enorme bergen van soms wel 
honderden meters dik en vierkante 
kilometers in oppervlakte. Maar ook de 

zogenoemde	 crawlers,	 klein	 maar	 fijn	
waren stukken ijs van meters dik. Het 
is een goedbetaalde reis, maar dan moet 
het schip wel heel blijven, voorzichtig 
dus. Na door toch serieus ijs geploegd te 
hebben kwamen we op eerste kerstdag 
in de middag ten anker in New Comb 
Bay, Casey Station. Na wat varen met 
de barges en ontmoetingen met de vips 
konden we direct weer vertrekken, er 
kwam namelijk slecht weer aan. Dat 
slecht weer bracht veel ijs in de baai 
en al konden we later wel netjes ten 
anker en van het mooie weer genieten, 
lossen konden we niet omdat de barges 
niet konden varen in het ijs. (Foto 
2) Oudejaarsdag konden we pas wat 
beginnen met lossen. 3 januari hield het 
weer op na dat we een krabbend anker 
hadden gehad. 

Voorspellingen waren SLECHT en er 
werd storm voorspelt met sneeuwstormen 
en windkracht t/m 150 km per uur 
(+40%). Wat te doen. IJs loods was 
vaak in dit gebied geweest en had het 
erover schuilen achter een ijsberg. Hij 
had echter alleen ervaring gehad op een 
ijsbreker van 90 meter, wat voor mij een 
ander verhaal was. We hebben het anker 
vlak bij de kust erin gegooid, alle ketting 
uitgezet en de motor bij, stuurman achter 
de telegraaf en matroos achter het roer,                           
KOM MAAR OP! En zo hebben we 
uiteindelijk windsnelheden gezien met 
een top van 250 km per uur. De volgende 
dag moest het ondergoed in de was, 
maar de klus was geklaard en de haven 
was vrij van ijs. Normaal gesproken tied 
veur een neut, maar helaas we waren 
niet alleen ijsvrij maar ook alcoholvrij. 
Hierna hebben we nog moeten wachten 

op de Nuyina die 
langskwam om het 
station te voorzien van 
brandstof en aangezien 
zij voorrang hadden, 
hadden wij tijd voor 
andere dingen (foto 
3). We zijn allemaal 
even naar het station 
geweest en hebben 
alles even bekeken 
(foto 4) een echt 
werkkamp, maar wel 
van alle gemakken 
voorzien. Ook hebben 
we allemaal even 
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HANDELSWEG 6 NOORDHORN
TEL: 0594 507 125

WWW.FRANKMEESTER.NL

de kans gehad om even de wildernis 
in te trekken onder de noemer Sloep 
oefening, dit was voor de meeste een 
ultieme ervaring. Sommigen waren 
op een afstand van een meter van een 
pinguïn. En op een plek staan waar 
nog bijna niemand is geweest, geeft je 
een boost. Uiteindelijk is de lading er 
allemaal uitgegaan (foto 5) en hebben we 
weer heel wat emballage en troep (55000 
kg) terug geladen. Na een wisseling van 
passagiers, 1 bootje man eraf 2 erbij 
zijn we met 30 koppen weer voldaan 
aan de terugreis begonnen, hier naast 
de pinguïns, zeeleeuwen een groep van 
6 Orka’s gespot en een 20-tal walvissen 
allemaal bij elkaar vlak bij het schip. 
Reis is tijdens dit schrijven nog gaande, 
maar zoals het lijkt lopen we 27 januari 
Hobart weer binnen. Dan weer een kleine 
2 weken, lossen/ laden alvorens onze 
volgende reis naar Mawson en Davis 
Station. Beide havens wat verder weg 
van Hobart, maar we nemen aanzienlijk 
minder lading mee. Vorig keer is het 
niet gelukt om Mawson te bereiken 
door een andere maatschappij/schip 
omdat er te veel ijs lag. Ze hebben toen 
met helikopters alleen het hoognodige 
bevoorraad gekregen. Als ik verder mag 
met mijn verhaal dan in de volgende 
Noordhorn Nu meer. 

Voor nu vriendelijke groet, 
Tiemen Helmus/ Kaptein Happy Dragon.



Slagerij Kevin
Overtuinen 7, Zuidhorn

0594 505 103
info@slagerijkevin.nl, 

slagerijkevin.nlwww.facebook.com/slagerijkevin
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