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Beste inwoners van Noordhorn,

Dinsdag 14 december heeft de overheid de corona maatregelen verlengd. Deze waren
vanaf 28 november van kracht. Dat betekent dus nog steeds dat sport-, horeca-,
en kunst/cultuurlocaties om uiterlijk 17:00 uur gesloten moeten zijn. Dat geldt dus
ook voor ons Dorpshuis. Als gevolg van de maatregelen zal de Dörpsstee ook nog
steeds om 17 uur sluiten. Dat betekent ook dat alle avondbijeenkomsten nog steeds
geannuleerd zijn en dat de aankomende evenementen, zoals de bingo, patat bakken
tot nader orde geen doorgang zullen vinden. Ook de geplande nieuwjaarsborrel
gaat dus niet door. De vaste gebruikers overdag (zoals bijvoorbeeld SKSG en de
Zijlen) zullen wel gebruik blijven maken van ons dorpshuis.
Groet, Namens het bestuur, Mark Postema
Sint-Maarten

Adverteren in de Noordhorn Nu

Het was mooi droog weer tijdens het
lampionnetje lopen, en het was dan
ook een gezellige drukte in Noordhorn.
Ook de Molen was weer geopend voor
de jaarlijkse lampionnen keuring en het
was een
komen en gaan van kinderen die hun
lampions kwamen showen en de mooiste
liedjes zongen.
In totaal zijn er rond 150 kinderen
geweest, en de prijswinnaars hebben
inmiddels hun prijs in ontvangst
genomen.

Bent u gevestigd in Noordhorn,
woonachtig in Noordhorn of valt
Noordhorn onder uw doelgroep dan
kunt u adverteren in Noordhorn Nu. Als
u buiten Noordhorn gevestigd bent en in
Noordhorn Nu wilt adverteren wordt er
wel gekeken naar of u ook concurrerend
bent voor een bedrijf in Noordhorn, die
al in Noordhorn Nu adverteert. Dat kan
tot een afwijzing leiden! Voor vragen
over adverteren, kosten, wijzigingen en
opzeggingen kunt u contact opnemen
met onderstaande correspondent. Dit
staat ook in het colofon van Noordhorn
Nu vermeld, maar wordt
waarschijnlijk over het hoofd gezien.
Hierdoor
leiden
de
diverse
berichtgevingen vaak een eigen leven en
kunnen tot onnodige onduidelijkheden
leiden. Dus voor adverteren in
Noordhorn Nu kunt u contact opnemen
met:
K. de Vries
Noorderweg 2, 9804 RM Noordhorn
0594-502066
tweewielerhuisnoordhorn@hotmail.nl
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voorzien van een nieuwe look foto’s van
voor en na zullen in de volgende NN
geplaats worden.

Ivm. de Coronamaatregelen en de
onzekerheid op het moment van
uitkomen van deze editie geen
agenda. Houdt hiervoor onze
facebook pagina en de website
www.dorpsbelangennoordhorn.nl
in de gaten.

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 Dorpsbelangen 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
Dorpsbelangen Noordhorn
wordt gesteund door:

Schuiling legt nieuw tapijt
op het toneel
Het toneel is hoog nodig toe aan een
nieuw tapijt. En waar kan je dan beter
terecht dan bij SCHUILING wonen en
slapen in zuidhorn. Deze vakmensen
zullen het toneel in de Dörpsstee

Een bank met ideeën

Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling
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Sinterklaasfeest op SWS De Vlieger
Het was even spannend of Sint en
zijn Pieten wel op SWS De Vlieger
langs konden komen, maar met
wat
aanpassingen
vanwege
de
coronamaatregelen kon het feest toch
doorgaan! Alle kinderen waren blij
dat hij weer op school kon komen en
niet zoals vorig jaar online. Er waren
veel kinderen verkleed als Piet of Sint.
Sinterklaas was blij met al die hulppieten
en Sinterklazen. In de onderbouw heeft
de Sint genoten van alle kunstjes,
liedjes, tekeningen en gesprekken met
de kinderen.
Na de pauze, waarin de kinderen allemaal
lekkere
sinterklaasversnaperingen
kregen, bracht Sint een bezoek aan de

bovenbouw. Daar hadden alle kinderen
flink hun best gedaan met het maken
van surprises en gedichten voor elkaar
en was het feest in volle gang. De Sint
heeft met veel plezier geluisterd naar
de sollicitatiebrieven van groep 5/6. Zij
hadden tijdens taal geleerd en geoefend
hoe ze een goede sollicitatiebrief
moesten schrijven. De Sint vond ze
prachtig.
Na afloop heeft Sint de kinderen die ziek
waren nog een bezoekje gebracht, zo is
er aan iedereen gedacht.
We kijken terug op een mooi
Sinterklaasfeest en hopen dat Sint ook
volgend jaar weer gewoon op school kan
komen.
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Sinterklaas intocht 2021
Ondanks de corona maatregelen was
Sinterklaas vastbesloten om de kinderen
van Noordhorn te bezoeken. En wat een
feest, de opkomst was geweldig het was
mooi weer en iedereen had er zin in.
Een kleine kink in de kabel, Sinterklaas
was zijn pieten kwijt. Hoofdpiet die
naar de pieten op zoek was, kwam vast
te zitten op het dak van de Dörpsstee.

Gelukkig was er hulp vlakbij. Boer
Jakob Schuiringa kwam te hulp met een
verijker en redde hoofdpiet van het dak.
Maar de andere pieten waren nog zoek.
Dus met zijn allen achter de tractor met
kar aan door het dorp om de pieten te
zoeken.
1 voor 1 werden de pieten gevonden,
en konden we compleet weer op weg

naar het dorpshuis. Daar werden nog
een aantal liedjes gezongen, de mooiste
tekeningen beloond met een cadeautje,
en was er voor ieder kind een lekkere
chocolade letter. Ondanks de corona
een geslaagd feest. Tot volgend jaar
allemaal!!!!!

Noordhorn Nu

18e jaargang nr 11/12 | 2021

Naar Antarctica
Toen ik te horen kreeg dat ik naar
Antarctica zou gaan had ik direct in
mijn hoofd om dat verhaal te gaan delen,
met de inwoners van Noordhorn.
Begin Augustus was ik thuisgekomen
vanuit New Orleans van mijn laatste
schip Paleisgracht en half augustus
kreeg ik al een belletje van kantoor of
ik zin had in een reisje naar Antarctica.
Meer als het horen van Antarctica was
er voor mij niet nodig om hiermee in te
stemmen, er zijn nog altijd wat wilde
haren blijven zitten.
De reis naar Antarctica wordt gevaren
voor de Australische overheid die 3
stations heeft op Antarctica, Casey,
Davis en Mawson. Veel andere landen
hebben hier ook stations en vanuit ons
hoofdkantoor in Amsterdam hadden we
al eens eerder een paar schepen gehad
die voor o.a. de Koreanen een reisje naar
Antarctica hadden gemaakt.
Na een paar extra medische keuringen
die me een week in spanning hielden
en een vergadering op kantoor vloog ik
3 november naar Vancouver om na een
kopje koffie te drinken met een neef op
het vliegveld door te vliegen naar Terace
vanwaar we naar Kitimat reden waar
mijn huis voor de komende 6 maanden
gemeerd lag aan een toekomstige

LNG-terminal. Na een nachtje slapen
in een Motel in Kitimat waarbij in het
restaurant gewaarschuwd werd voor
Beren (zie foto) stapte ik samen met
mijn collega uit Bedum aan boord. Na
de overdracht was het aan ons om ons
de komende maanden over de Happy
Dragon te ontfermen, een Bedumer als
1e Machinist en ondergetekende als
Kapitein. In Kitimat hebben we 7 grote
tanken uit Thailand gelost op een SPMT,
een mede Noordhorner ben ik met dit
soort werk ooit in Siberië tegengekomen.
(Zie foto’s)

Het lossen ging voorspoedig in
regenachtig koud weer. 2 dagen later
vertrokken we naar Portland in de staat
Oregon USA. Varend over de Columbia

River waan je je zelf haast in een
filmdecor van een western. De American
Eagle en een hele groep herten gespot.
Volgens de loods gebeurde het weleens
dat er ook een beer gespot kon worden,
hierdoor is er waarschijnlijk meer naar
de bossen gekeken als naar de rivier
door de stuurlui.
Lossen in Portland ging stroef mede door
vakbonden en regels die normaal werken
soms lastig maken. Maar uiteindelijk
ging de lading eruit zonder schade en
konden we 5 dagen later verder gaan op
naar de volgende reis.
Voor vertrek kregen we eerst nog allerlei
survey ’s zodat onze volgende klant wist
dat we er helemaal klaar voor waren en
hoeveel brandstof we aan boord hadden.
Ook moesten er nog 12 van de 20
bemanningsleden tijdens deze portstay
door de keuring heen die de Australiërs
verplicht stellen voor bemanningen die
hun stations aan doen in Antarctica.
Vertrek werd uiteindelijk 18:00, dus
konden we geen dieren meer spotten,
het was inmiddels al te donker. 02:00 ’s
nachts hadden we de rivier bevaren en
waren we weer op open zee, met 7200
NM = 13300 Kilometer (foto) te gaan
naar onze volgende haven, Hobart in
Tasmanië. Tasmanië is op de moderne
kaart gezet door een mede Groninger
uit Lutjegast die als 1e Europese
ontdekkingsreiziger Nieuw zeeland
de Fiji Eilanden en dus Tasmanië op
de kaart zette. Al wist Abel Janszoon
Tasman op 24 Nov 1642 nog niet dat het
Eiland naar hem zou worden vernoemd.
Hij gaf het Eiland zelf de naam Anthonij
van Diemenslandt naar de GouverneurGeneraal destijds van de VOC. Tasmanië
werd het pas op 1 Jan 1856.
Momenteel 19 November, beetje aan
het uitvogelen hoe de GoPro Camera
en de joekel van een lens camera werkt
die ik van kantoor heb meegekregen om
maar vooral beeldmateriaal op te sturen.
We hebben daar speciaal iemand voor
op kantoor, meerdere zelfs die dit als
beroep doen. Tegenwoordig trekken ze
er ook met een Drone op uit. Nu wordt
het dus aan ons overgelaten, hoop dat we
wat mooie plaatjes kunnen schieten. Heb
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trouwens ook al een grote lens gezien
bij de 2e Machinist uit Moermansk
die speciaal voor deze reis een mooie
nieuwe Camera heeft gekocht.
Inmiddels 28 Nov, onze ETA (Estimated
time of Arrival) is nog steeds 3
december om 8 uur in de morgen,
snelheid gemiddeld bijna 16 knopen
wat inhoudt dat we gemiddeld bijna
30 kilometer per uur hebben. Voor ons
schip heel mooi, het weer was dan ook
geweldig. Tijdens de oversteek is er
veel tijd gaan zitten in het voorbereiden

voor onze gasten voor de rit van
Hobart naar Antarctica, technisch en
cosmetisch onderhoud en administratie.
Maar ook was er tijd om Neptunes en
zijn vrouw Amalia (foto) aan boord te
ontvangen voor de doopceremonie van
3 van onze bemanningsleden, lekker
zwemmen in onze zwemcontainer toen
het zeewater wat warmer werd en er
was ook de wekelijkse karaoke. Al met
al een voorspoedige reis. Al heb ik nog
even voor de deadline van het krantje
wou er toch een eind aan breien voor

HANDELSWEG 6 NOORDHORN
TEL: 0594 507 125
WWW.FRANKMEESTER.NL

nu en mochten er mensen enthousiast
geworden zijn naar het vervolg van
de reis, dan beschrijf ik volgende keer
aankomst Tasmanië, laden, passagiers
aan boord en aankomst Antarctica
met een beetje geluk een foto van een
pinguïn bijgevoegd.
Voor nu een gezegende kerst en behouden
vaart door de onstuimige grillen van het
Covid tijdperk.
Tiemen Helmus / Kaptein mv Happy
Dragon.
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Slagerij Kevin
Overtuinen 7, Zuidhorn
0594 505 103
info@slagerijkevin.nl,
slagerijkevin.nlwww.facebook.com/slagerijkevin
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