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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

ALV
De jaarlijkse alv van de vereniging 
dorpsbelangen zit er weer op. Helaas 
was de opkomst niet hoog.
Na de opening en een minuut stilte, kon 
onze voorzitter Mark Postema beginnen 
met het voorlezen van het verslag. U kunt 
deze verslagen vinden op de website 
www.dorpsbelangennoordhorn.nl
Tijdens de alv werd er afscheid 
genomen van aftredend bestuurslid/
penningmeester Nico Vermuë.

Nico heeft meer dan 20 jaar in het bestuur 
gezeten, en wij vinden het dan ook enorm 
jammer dat hij er nu mee stopt, gelukkig 
hebben we een goede opvolger gevonden 
in Coen Miljoen. Ook zijn bestuursleden 
Jakob Schuiringa, ook al jaren een 
gewaardeerd bestuurslid en Hilbrand 
Fokkinga uit het bestuur getreden. 
Omdat het in deze tijd moeilijk is om 
vrijwilligers te vinden, waren wij blij 
verrast met 4 nieuwe aanmeldingen voor 
het bestuur. De nieuwe bestuursleden 
zijn, William Top, Melis Burgler, Albert 
Wijbrands, en Arjan Hofman. Samen 
met de nieuwe bestuursleden gaan we 
kijken naar de inrichting van het bestuur 
en de taakverdeling daarbinnen. We 
denken hierbij aan bv in commissies te 
gaan werken die gaan over activiteiten, 

evenementen, dagelijks beheer en 
technische zaken. Lijkt het je leuk om 
plaats te nemen in 1 van deze commissies 
meld je dan aan via: 
dbnoordhorn@gmail.com

Flessenactie Oekraïne
Tijdens de ALV is er besloten dat de 
statiegeldflessen van de Dörpsstee via 
een schoolactie worden gedoneerd aan 
de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Overleg Feestweek Noordhorn
In dezelfde week als de ALV had het 
bestuur van dorpsbelangen ook een avond 
gereserveerd voor het bespreken van de 
Feestweek Noordhorn 2022. Tijdens de 
bestuursvergadering een week eerder, 
werd er besloten om toch te proberen 
alles op alles te zetten om een feestweek 
te organiseren. Er was 1 kanttekening 
en dat was dat er voldoende vrijwilligers 
moesten zijn om de feestweek te kunnen 
organiseren. Na een oproep op facebook 
en de vrijwilligers app waren er op de 
feestweek avond een mooi aantal van 
ong. 30 vrijwilligers aanwezig. Genoeg 
om een feestweek te organiseren. Wel 
zijn we erg beperkt in de tijd om alles 
voor elkaar te krijgen, en daardoor 
zijn er ook wat aanpassingen gedaan 
betreffende het programma. Ook moeten 
er vergunningen worden geregeld, en 
muziek voor de zaterdagavond, gezien 
het korte tijdsbestek zijn veel bands 
volgeboekt. Maar wij hebben een band 
gevonden. Het programma zal er als 
volgt uitzien. 
Zaterdag 2 juli: AJK Tentfeest, 

Dinsdag 5 Juli: Klaverjassen, 

Donderdag 7 Juli: Kinderbingo en
donderdagavond Bingo, 

Vrijdag 8 Juli: Volleybaltoernooi en
vrijdagavond Pub quiz.

agenda 
Reserveringen/zaalhuur Dörpstee

beheer@dorpsbelangennoordhorn.nl
06-54640794.

datum  activiteit
2 April 17.00-20.00 uur Patat verkoop
8 April  20.00 uur Klaverjassen
22 April  20.00 uur Bingo 
2 Mei tot 20.00 uur : Deadline 
 aanleveren stukjes voor NR 5/6
7 Mei  17.00-20.00uur Patat verkoop
2 Juli AJK Tentfeest
5 t/m 9 Juli  Feestweek

Zaterdag 9 Juli: Zeskamp en
zaterdagavond Livemuziek. 

Mocht je ook willen meehelpen in de 
Feestweek, neem dan contact met ons 
op. dbnoordhorn@gmail.com
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Nu de lentezon steeds vaker begint te 
schijnen, leren we niet alleen binnen 
maar ook buiten op het plein. Waarom 
bewegend leren? Het is één van dé 
ultieme leervormen in ons onderwijs. 
Hoe leuk is het om de lesmethode die 
kinderen in de klas krijgen aangeboden, 
ook op het schoolplein door te vertalen? 
Door buiten actief bezig te zijn met 
rekenen en taal, wordt het brein in 
beweging gezet en blijft de lesstof 
letterlijk beter hangen. Daarnaast heeft 
het positief effect op de aandacht en 
concentratie van leerlingen. Bewegend 
leren dus!
In groep 3 en 4 hebben we de 
verkleinwoorden met – je, - pje en – tje 
geoefend door middel van bewegend 
leren. Alle kinderen gingen in 
tweetallen op pad met een woord wat 
ze van de juf kregen. Bijv. het woord 
‘rijm’. Ze moesten zelf bedenken hoe 
je dit woord kleiner maakt. Vervolgens 
renden ze naar het goede vak en 
schreven het verkleinwoord op. Daarna 
renden ze naar juf voor een nieuw 
woord net zolang totdat ze vier woorden 
hadden opgeschreven. Wie klaar 
was, mocht zelf nog verkleinwoorden 
bedenken door goed om zich heen te 
kijken. En zo kwamen er nog heel veel 
verkleinwoorden bij: boompje, hekje, 
struikje....
In groep 7 en 8 hebben de kinderen 
geoefend met het redekundig ontleden 
van zinnen met behulp van bewegend 
leren. De kinderen gingen met een 
antwoordformulier op pad om de 24 
vragen die rondom de school hingen zo 
snel en goed mogelijk te beantwoorden.
En nu maar hopen dat de zon regelmatig 
gaat schijnen de komende tijd, zodat we 
veel kunnen spelen en leren buiten.

Bewegend leren op SWS De Vlieger
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Oude krantenknipsels, met dank aan Gerrit Scholtens
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De tekst luidt: Hierboven links: omwolkt van groen en bloei wordt de boerderij te Noordhorn (langs den weg) als ’t ware 
gekoesterd door het jonge leven.

Oud nieuws uit 1910
De oude molen te Noordhorn in afbraak. Sedert de 15e eeuw 
heeft hij de stormen des tijds getrotseerd en trouw zijn plicht 
gedaan; thans wordt hij meedogenloos door den hamer des 
sloopers geveld! Had men dit middeleeuws bouwwerk niet 
kunnen sparen!
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Naar Antarctica Deel 3

8 Maart 2022
Zijn vandaag vertrokken uit Davis 
Station, hiermee hebben we alle 
Antartische stations van Australie 
bezocht en voor een jaar bevoorraad. 
Vorige keer heb ik mijn verhaal echter 
gestopt voor aankomst Hobart. In 
Hobart was het deze keer eerst lossen 
ex Casey Station en daarna laden. 
Onze passagiers zijn afgemonsterd en 
een deel ging tijdelijk het hotel in, om 
ons als bemanning wat te ontlasten. Is 
inderdaad een belasting om constant 
passagiers om je heen te hebben die niets 
te doen hebben. Ook hebben we weer 
brandstof ingenomen, geproviandeerd 
en de watertanks voor vertrek opgetopt. 
9 Februari was het weer zover, en hadden 
we onze 10 passagiers weer aan boord, 4 
nieuwe en 6 “oude”.
Bij vertrek zouden we met 3 schepen 
uitvaren, maar uiteindelijk gingen wij 
alleen aangezien de andere schepen 
(Nuyina en Aiviq) nog wat mankementen 
hadden.
Koersje recht naar Mawson, maar dat 
ging niet helemaal jovel. Zondag 13 
Februari kwamen we terecht in erg 
beroerd weer. Ik heb al heel wat slecht 
weer meegemaakt, maar dit was me wat. 
Hai, alles trilde, slingerende en stampte, 
heb naar kantoor gemeld, golven van 
14 meter hoog, maar dat is allemaal 
schatting, maar het was gek genoeg 
en het is op dat soort dagen zorgen dat 
je het schip heel houdt ook al maak je 
geen mijl vooruit. Hoe dan ook een 
lesje geleerd, eerst maar verder naar de 
zuid want het volgende lagedrukgebied 
kwam er alweer aan.
Het volgende lagedrukgebied hebben we 
beter doorstaan en meer zuid werd het 
weer beter. 15 februari Kwamen we in 
de Polar waters wat begint bij 60 Graden 
zuid. Een dag later de eerste Ijsbergen., 
duizenden zijn we later tegengekomen. 
Het was echter opletten om niet in 
het zee ijs terecht te komen, ijsbergen 
zigzag je aardig omgeen op zicht of met 
radar. Hadden inmiddels de ijsloods 
thuisgelaten en samen met de stuurlui 

moest het nu gebeuren. 
Laatste dag toch een paar uurtjes door 
het zee ijs moeten varen, maar rustig 
aan ging het best. Het ijs was allemaal 
aardig los, maar er drijven stukken 
tussen van meters dik, langzaamaan 
sjaan.  In Mawson is een klein haventje 
genaamd Horseshoe Harbour. Normaal 
gesproken komen daar niet zulke grote 
schepen als waar ik op vaar en er werd 
mij geadviseerd om buiten de pieren te 
blijven en daar te lossen. Echter daar 
kan je niet ten anker en dan zou het 
dagen en nachten manouvreren zijn, en 
dat was ook niet wat. De Voyage leider 
zou ook graag naar binnen willen, dit 
hadden we dan ook zo voorbereid, lange 
trossen met merken voor de afstand. 
Voor aankomst moest het luik even 
open, want de trossen moesten via een 
barge die we zelf aan boord hadden naar 
de wal gebracht worden. Ze hebben daar 
een mooi filmpje van gemaakt op de site 
van AAD (Australian Antartic Division)

Een prachtige dag hadden we met het 
naar binnen varen en we lagen voor we 
het wisten netjes gemeerd in de haven. 
Dit soort momenten krijg je een enorme 
kick. 
(Zie foto Horseshoe harbour) Lossen/
Laden moesten even op zich laten 
wachten aangezien we wat technische 
euvels hadden. Dit was een mooi moment 
voor de doctor om aan de wal te gaan en 
iedereen een covid-19 booster vaccinatie 

te geven, ook konden er over en weer 
wat bezoeken gebracht worden aan de 
mensen van het station, deze mensen 
waren er al een jaar! En zoals in mijn 
vorige verhaal gemeld was er vorig jaar 
geen supply geweest omdat een ander 
schip vorig jaar niet dichter bij kon komen 
als 80 NM. Ze hebben toen de mensen 
gewisseld met helicopters en alleen het 
hoognodige geleverd, later hebben ze 
nog een airdrop gehad met een vliegtuig. 
Maar nu was daar de Happy Dragon. 
Toen we eenmaal begonnen waren met 
lossen/laden ging het van Jetje en voor 
dat het volgende schip er was voor het 
lossen van de brandstof, hadden wij 
onze 270.000 kilo gelost en 300.000 kilo 
geladen. Ik was in veronderstelling dat 
we konden vertrekken, helaas pindakaas 
we moesten standby blijven voor de 
brandstof naar de wal pompen door 
ons inmiddels verschenen buurman 
mv Aiviq. We moesten standby 
blijven vooral omdat wij de barges bij 
ons hadden die ze gebruikten voor 
personenvervoer (nieuw team voor een 
jaar op antartica) en ook zouden er nog 
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een paar stukjes lading bij komen na het 
brandstof pompen.
Dus nu moesten we alsnog een dag 
of wat het schip gaande houden met 
veelal harde wind. (Zie foto wachten 
bij Mawson) Heb de eerste nacht toch 
geprobeerd om een veilige rede te vinden 
en dat lukte ook op 10 km noord van de 
haven. Maar mijn nachtrust werd daar 
ruw verstuurd daar er een gigantische 
ijsberg (Zie foto ijsberg) langszij kwam. 
Op dat moment hadden we de motor 
alweer draaien en was de bootsman 
aan het anker hieuwen. Gelukkig geen 
schade, maar iedereen had ogen als 
theeschotels en ankeren was passe.
Uiteindelijk was de Aiviq ook klaar met 
brandstof verpompen en had de mensen 

voor het komende jaar gewisseld. Toen 
op naar Davis Station. 1,5 dag verderop. 
Bij begin en eind wederom een aantal 
uurtjes door het ijs moeten ploegen, 
ijs wat ze een melange van nieuw ijs 
en oud zee ijs noemen. Hier ook weer 
veel stukken van meters dik ijs en rustig 
aan was weer het advies. 
Vlak voor aankomst Davis 
was het walvissen kijken, 
tijdens door de ijsbergen 
navigeren zie je dan 4 orca’s 
half uit het water rond een 
ijsberg met een zeehond 
erop. Heel byzonder dat je 
dat zo kan aanschouwen, 
hoop dat ik het niet weer 
vergeet. Zeehond (indien 

nog levend) zal heel andere herineringen 
aan dat moment koesteren.
Davis was de makkelijkste haven in 
de rij, al werden de temperaturen wel 
minder natuurlijk, alhoewel het overdag 
eigenlijk nooit beneden de -10 was.
Hier gewoon een goede anchorage 
zonder toestanden.
Hier ging het lossen en laden ook 
weer flitsend, en 8 maart, 3,5 dag na 
aankomst konden we vertrekken. De 
Aiviq lag inmiddels weer naast ons, al 
had die verder niks te doen. Maar wat 
een gemak voor ons, lekker achter een 
ijsbreker aan scharrelen is een stuk 
relaxter als zelf de koers te zetten. Deze 
actie scheelde ons weer een dag op onze 
ETA in Hobart. En ten tijde van dit 
schrijven zijn we op een week varen van 
Hobart, met de wind (8 bft) en swell van 
4 meter van achterin, surfing the waves 
met 17 knopen. 
Mvg, Tiemen Helmus 
Kaptein Happy Dragon
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