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zet- en drukfouten voorbehouden

Feestweek 2022

Na 2 jaar zonder feestweek, is er in maart
door het bestuur van Dorpsbelangen
besloten om ondanks de korte tijd om
een feestweek te organiseren, het toch te
proberen. Normaal wordt hier in oktober
al mee begonnen, maar door Corona was
dit niet mogelijk. Een enorme uitdaging
dus voor vrijwilligers en het bestuur.
Wij hopen dat u ondanks het aangepaste
programma op sommige dagen u toch
heeft genoten. Op naar de Feestweek
2023. Verderop in deze editie een verslag
van de feestweek.
Hieronder alvast een paar foto’s van de
opbouw van de feesttent.

Adverteren in de Noordhorn Nu
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
Een Moestuin, iets voor jou?
Op zoek naar een nieuwe manier om
je vrije tijd in te vullen? Een hobby die
fijn is om te doen en je ook nog eens iets
heerlijks oplevert? Dan is het beginnen
van je eigen groente tuin een leuk idee!
Achter de Dörpstee liggen een aantal
moestuinen, waarvan op dit moment
er een aantal beschikbaar zijn voor
nieuwe enthousiaste tuinders, dan wel
mensen met groene vingers die het leuk
lijkt om een moestuin te beginnen. Je
kunt ervoor kiezen om te beginnen met
een half perceel welke ongeveer 80m2
bedraagt of een heel perceel 160 m2. De
huur bedraagt 15,- euro voor een heel
perceel en 7,50 voor een half perceel.
Voorwaarde is wel dat je lid moet zijn
van Dorpsbelangen van Noordhorn.
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Een moestuin is een gezonde hobby
die zorgt voor lichaamsbeweging,
sociale contacten en lekker eten. Heb je
belangstelling of wil je eerst iets meer
weten over tuinieren/het houden van een
moestuin, dan kun je contact opnemen
met Wobbe De Vries, Torenpad 1 in
Noordhorn 0594-505451. Beheerder
moestuinen.

agenda
Reserveringen/zaalhuur Dörpstee
beheer@dorpsbelangennoordhorn.nl
06-54640794.
datum 		
10 september
		
3 september 		
23 september

activiteit
10 – 16 uur
Open Monumentendag
17 -20 uur Patat verkoop
20 uur Bingo

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:

Een bank met ideeën

Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling
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Nieuws van SWS De Vlieger
Koningsspelen en sponsorloop
Dinsdag 19 april stond de dag van de leerlingen van SWS
De Vlieger in teken van de Koningsspelen. De leerlingen en
leerkrachten waren te gast bij de Dörpsstee, waar de activiteiten
plaats vonden. De start van deze prachtige dag begon met de
gezamenlijke Koningsspelen dans, waarbij iedereen actief
meedeed. Daarna werden er rondjes gerend om het gebouw
om geld in te zamelen. Er is in totaal € 2931,85 ingezameld.
Daarvan is € 2000 bestemd voor de vluchtelingen van Oekraïne
en € 931,85 voor de schoolbibliotheek. De Dörpsstee heeft
hier ook een mooie bijdrage aan geleverd door middel van
het aanleveren van vele lege flessen. We zijn heel blij met hun
gulle bijdrage. Dit heeft samen met de fantastische bijdrage
van de kinderen tijdens de sponsorloop gezorgd voor dit mooie
eindresultaat. Tijdens de pauze en tussen de activiteiten door
kon iedereen genieten van het lekkere fruit, gesponsord door
Kamphuis. Heel erg bedankt hiervoor. Na de pauze werden er
in 5 blokken verschillende sporten/activiteiten aangeboden. Zo
was er judo van een echte judomeester Michel, bootcamp van
Monika van de sportschool, maar ook was er dans, zeskamp
en voetbal. Een heel gevarieerd programma waar de kinderen
erg van hebben genoten. Na de sportonderdelen was er een
lekker broodje knakworst en ging iedereen daarna naar school,
waar nog heerlijk buiten gespeeld kon worden met de zelf mee
genomen wieltjes. Al met al een geslaagde Koningsspelendag.
Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet.

Pleinfeest
Op 24 juni hebben we het jaarlijkse Pleinfeest gehouden op
SWS De Vlieger. Ondanks de slechte weersvoorspellingen
en fikse regen- en onweersbuien overdag, was het ’s avonds
prachtig weer! Alle kinderen hebben genoten van de
activiteiten zoals blikgooien, het springkussen, schminken
en het grabbelen van tennisballen. De nummers op de
tennisballen correspondeerden met leuk speelgoed. Ook kon
er een partijtje worden gevoetbald in de panna kooi en waren
er flitsende optredens met kunstjes, dans en breakdance. Er
waren heerlijke hamburgers, broodjes knakworst, salades en
ijsjes te koop. Iedereen heeft genoten van deze mooie afsluiting
van het schooljaar.

Noordhorn Nu
Feestweek Noordhorn 2022
Dinsdag 5 Juli Klaverjassen
Klaverjassen was zoals altijd op de dinsdagavond, en is in principe de
eerste activiteit in de feestweek. Ook nu waren er weer 3 gelukkige
winnaars
Yitslag klaverjassen 1e Jikke de Vries, 2e Harrie Kuipers, 3e Albert
Wijbrands
Donderdag 7 Juli Kinderbingo en Bingo
De donderdag stond in het teken van Bingo. Om 15.30u ging de
kinderbingo van start met een goed gevulde feesttent. Ook de grote
bingoavond was een groot succes met een grote opkomst. Er waren
dankzij onze sponsors dan ook een groot aantal mooie prijzen te winnen.
Vrijdag 8 Juli Volleybal
Een recordaantal van 12 teams had zich opgegeven voor het
volleybaltoernooi. Er was dan ook genoeg strijd tussen de teams.
Aangemoedigd door het enthousiaste publiek was het een gezellige boel.
Op de 1e plaats Hummel, 2e plaats Zaterdag 6, 3e plaats Kuiper en de 4e
plaats voor Stol Hoveniers.
Pubquiz
Vrijdagavond Pubquiz avond en wat was het een geweldige quiz. Goed
in elkaar gezet door 3 enthousiaste meiden namelijk Inge Burgler, Alieke
Hazelzet en Harmke Sikkema. De 21 teams kregen vragen over van alles
en nog wat. Van heden tot verleden muziek reclames en nog veel meer.
Als winnende teams kwamen op nr. 1 Vader van Nienke, op nr2 Per
seconde grijzer, en op nr. 3 Team bier uit de bus.
Zaterdag 9 Juli Zeskamp
De laatste dag was het zeskamp dag tijdens de opbouw van het parcours
kwam er nog een bui regen over Noordhorn, maar dat was gelukkig snel
weer voorbij, en was het de rest van de dag mooi weer om strijd te voeren
op de diverse onderdelen. De 6 teams gingen de sportieve uitdaging aan
en het publiek kon dan ook genieten van een middag vol sportieve strijd.
Sävonds werd er na de theorieronde de laatste punten verdeeld wat het
volgende resultaat opleverde.
1e plaats The Weinands group, 2e plaats Tsn thuiszorg Nederland, 3e
plaats Hoveniersbedrijf Stol, 4e plaats Team derde helft, 5e plaats Ronnie
en the chicks 6e plaats, Burgler chicks.
Livemuziek Avond
De zaterdagavond was een groot succes met de band Spotted die
de volle feesttent in een mum van tijd in een feestelijke en gezellige
sfeer bracht, er werd gedanst gelachen en na twee jaar geen feestweek
volop bijgepraat en geproost. En zo werd de feestweek Noordhorn 2022
succesvol afgesloten. Met grote dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en
eenieder die deze feestweek die in zeer korte tijd werd gerealiseerd tot
een succes hebben gemaakt zonder de inzet van de vrijwilligers en het
bestuur dorpsbelangen Noordhorn was het niet gelukt om dit voor elkaar
te krijgen, Zo zie je maar waar een klein dorp groot in kan zijn.
Op naar 2023!
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Aardig wat bezoekers op
Nationale molendag 2022
Op Nationale Molendag zaterdag 14 mei was het eerst nog wat
fris, bij tijden heel zonnig en er stond niet al te veel wind: prima
om - vaak per fiets – één of meerdere molens te bezoeken. In
elk geval wisten heel wat bezoekers de molen in Noordhorn
te vinden- soms als enige locatie, omdat ze daar toch al zo
vaak langs waren gekomen. Enkele belangstellenden waren
echt op molenroute en waren al bij een andere molen geweest
of gingen nog door naar Leegkerk, Visvliet of verder. Enkele
gasten waren zelfs speciaal uit Friesland naar Noordhorn
gekomen. De reguliere gasten waren grotendeels families
met jonge kinderen, waarvan juist de allerjongsten het bezoek
aan de molen het meest waardeerden. Die gezinnen zouden
vast nog eens langs willen komen. Ze wisten vaak niet dat
de Fortuna tot begin november -bijna- iedere zaterdag open is
voor bezoek. Uiteraard zijn ze ook dan weer welkom!
Groninger Molenweekend 2022thema het Ambacht van de molenaar
Op zaterdag 11 juni was de Fortuna geopend als onderdeel
van het Groninger Molenweekend. Dit is één van de regionale
molendagen, waarop molenaars uit andere provincies een
route langs meerdere molens in onze streken kunnen maken.
Dat loont de moeite van een lange(re) heen-en terugreis. Dit
keer kregen we bezoek van een molenaar van molen De Star
uit Balkbrug. Daar draait hij met veel plezier met een nog een
‘jongere’ en een ‘oudere’ collega. Hij had al meerdere molens
onderweg bezocht: Noordlaren, Haren en De Helper en hij
ging nog langs Feerwerd (waar een voormalig molenaar van
De Star, Rolf Wassens, ook werkzaam is geweest op molen
Joeswert) om bij molen De Leeuw in Garnwerd te eindigen.
Daar ging hij met meerdere collega-molenaars de dag afsluiten
met een barbecue. Een wel besteedde dag! Ook enkele
fietsers reden een zelf uitgestippelde een molenroute langs
fietsknooppunten; kwamen niet binnen en hoefden geen uitleg
want ze hadden er nog meerdere op het lijstje staan, voor ze
via Enumatil (aanrader voor koffie of ijsje bij Tante Til) naar
Groningen teruggingen. We konden hun nog net de folder met
fietsroutes langs Schansen en molens in het Westerkwartier
meegeven. Dat leek hun wel wat voor een volgende keer
met net zulk lekker fietsweer. Op enig moment stak een
plaatsgenoot zijn hoofd boven de steenzolder uit. Hij kwam
weer mais brengen om te breken. De vrijwillig molenaars van
de Fortuna hadden dit al eens eerder gedaan en kennelijk is het
toen goed bevallen. En het kwam mooi uit, want dan konden
we de bezoekers meteen het luien laten zien. De jongste
dochter mocht de molenaar hierbij meehelpen. Dat deed ze met
volle overgave!
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Onderhoud

Aan het begin van de dag waren de
molenaars nog druk om schurend
geluid van het maalkoppel te verhelpen.
Daarvoor werd de helft van de bekisting
om de stenen verwijderd en later
weer in elkaar gezet, een puzzeltje,
maar het paste precies. En toen ze de
kap daarna beter in de wind hadden
gedraaid – het kruien – en de wieken
wat meer snelheid kregen was dat geluid
goeddeels verdwenen. ‘s Middags was
molenaar Klaas Hekker drukdoende
om het latwerk van een deel van het
stellinghek te vernieuwen: poetsen,
schuren en verven. Het hoort allemaal
bij het ambacht van de molenaar. Naast
natuurlijk al dat andere molenjargon,
zoals vangen, billen en kikkeren. Wil
je weten wat dat allemaal betekent, kom
dan gerust naar De Fortuna: van april t/m
oktober vrijwel elke zaterdag vanaf 10
uur geopend – of als de blauwe wimpel
van het Gilde van Vrijwillig molenaars
wappert. De toegang is gratis.
Website
www.molenfortuna.nl
en
controleer via Facebook of de molen
onverhoopt een keertje gesloten.

Toekomstige evenementen
Open Monumentendag zaterdag 10
september 2022 hoopt de Fortuna weer
veel bezoekers te kunnen verwelkomen.
Van 10 - 16 uur krijgen gasten desgewenst

een rondleiding en toelichting op het
ambachtelijke molenbedrijf. Bij
gunstige omstandigheden draait de
‘oude dame’ haar wieken rond en kan er
ook meel gemalen worden.
De expositie over de historie van de
molen en over de Schansenkrijg in
het Westerkwartier (onderdeel van de
80-jarige oorlog) is er nog steeds te
zien. En over de nagespeelde Slag bij
Noordhorn (1581) zijn de filmopnamen
uit 2015 te bekijken. De Fortuna vierde
toen haar 125-jarig bestaan na de
herbouw. Noteer deze datum alvast.

HANDELSWEG 6 NOORDHORN
TEL: 0594 507 125
WWW.FRANKMEESTER.NL
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Slagerij Kevin
Overtuinen 7, Zuidhorn
0594 505 103
info@slagerijkevin.nl,
slagerijkevin.nlwww.facebook.com/slagerijkevin
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