
23 december

7 januari

9 januari

13 januari

27 januari

4 februari

17 februari

24 februari

27 februari

20.00 uur: Bingo

17.00 tot 20.00 uur:

Keuken open in de Dörps-
stee, aansluitend nieuw-
jaarsborrel tot 24.00 uur

tot 23.00 uur: deadline
aanleveren stukjes voor
nr. 2/februari 2017

20.00 uur: Klaverjassen

20.00 uur: Bingo

17.00 tot 20.00 uur:

Keuken open in de
Dörpsstee

20.00 uur: Klaverjassen

20.00 uur: Bingo

20.00 uur: ALV

Noordhorn TOEN, Noordhorn NU,
Noordhorn STRAKS??!
Geïnteresseerde lezers hebben het op-
gemerkt, mijn bijdragen staan al enkele
maanden niet meer in het 'gele krantje
van Noordhorn'. Het is wat mij betreft
echt “over en uit”! Om strikt persoon-
lijke redenen (die vooral met de ge-
zondheid hebben te maken) ben ik
gestopt met mijn maandelijkse vier
bladzijden “Noordhorn Nu”. Ik hoop
dat er voldoende bereidwilligheid bij
jongere mensen bestaat om het stokje
over te nemen.
In ieder geval wil ik alle lezers van
“Noordhorn Nu” bedanken voor hun
betrokkenheid bij het krantje in de af-
gelopen tien jaar en dat geldt natuurlijk
ook voor de adverteerders en de rond-
brengers. Alle mensen die mij over de
vloer hebben gehad vanwege een in-
terview of een serie foto's, bedankt voor
de medewerking! Met drukker Lex van
Gaans heb ik immer een goed contact
onderhouden, hij leverde kwaliteits-
werk, bedankt daarvoor! En dat geldt

zeker ook voor coördinator Klaas de
Vries van het Tweewielerhuis en voor
zijn zus Hanna vanwege de verdere
distributie van “Noordhorn Nu” buiten
Noordhorn. Ik hoop dat “Noordhorn
Nu” voldoende toekomstbestendig is,
een dorpsgemeenschap als deze heeft
er baat bij. Succes verder!

Jan Blaauw

LAATSTE OPROEP
CONTRIBUTIE 2016
Bij deze willen we nog een laatste
oproep doen aan onze leden, die er tot
op heden nog niet aan toe gekomen zijn
de contributie voor 2016 te betalen. De
contributie kunt u overmaken op de
bankrekening van Vereniging van
Dorpsbelangen Noordhorn.
Het contributiebedrag is voor 2016
€ 14,- per gezin en € 7,- voor alleen-
staanden.

U kunt het bedrag over maken op;
NL03RABO 0375 8596 75,

tnv Vereniging van Dorpsbelangen
Noordhorn,
METVERMELDING VAN:
naam, adres én contributiejaar!!!
Vergeet alstublieft niet apart bij 'ver-
meldingen' uw naam en adres te
vermelden, want alleen dan is terug te
vinden van wie het contributiebedrag
afkomstig is.
Bij voorbaat hartelijk dank!!

Prettige kerstdagen en vooral een
gezond en fantastisch 2017

veul hail en zegen
Bestuur dorpsbelangen Noordhorn

Prettige kerstdagen en vooral een
gezond en fantastisch 2017

veul hail en zegen
Bestuur dorpsbelangen Noordhorn



Bedankt bezorgers NN, kwitantie-
lopers en andere vrijwilligers
Bij deze willen we als bestuur van
Dorpsbelangen Noordhorn alle kwi-
tantielopers en bezorgers van dit blad
Noordhorn Nu hartelijk bedanken voor
hun inzet.
Alle andere vrijwilligers, die veel tijd
hebben gestoken in het organiseren van
verschillende activiteiten of meege-
holpen hebben op wat voor manier dan
ook is een bedankje zeer op z'n plaats.
BEDANKTTOPPERS!!!

ALV 2017
De algemene ledenvergadering van
Dorpsbelangen Noordhorn vindt plaats
op maandag 27 februari.

Voor het bestuur zoeken wij nog nieu-
we enthousiaste bestuursleden die de
handen uit de mouwen willen steken.
Vind je het leuk om mee te denken over
activiteiten, politieke aangelegenheden
of vind je het leuk stukjes te schrijven
voor de Noordhorn Nu, meld je dan aan
via:
secretaris@dorpsbelangennoordhorn.nl
Voor meer informatie kunt u ook
terecht bij de bestuursleden of kijken op
de website van Dorpsbelangen.
www.dorpsbelangennoordhorn.nl

Namens het bestuur
Rob Schuur

Nieuwjaarsborrel 2017

Zaterdag 7 januari 2017 vindt de tra-
ditionele nieuwjaarsborrel plaatst in de
Dörpsstee. Iedereen is van harte wel-
kom om samen te proosten op het
nieuwe jaar. De drankjes zijn voor
eigen rekening, maar de hapjes worden
verzorgd en aangeboden door dorps-
belangen.
De nieuwjaarsborrel is aansluitend aan
de maandelijks snackverkoop vanaf
17.00.
De Dörpsstee sluit de deuren op die dag
rond 00.30
Tot dan!

Namens het bestuur
Rob Schuur

De Dorpsstee in kerstsfeer.
De Dörpsstee is ook dit jaar weer mooi
versierd en in haar kerstjasje gehesen.
Dankzij Jeroen Hummel, Frank Mees-
ter voor de kerstbomen en de versiering
en vele vrijwilligers die meehielpen
met het inrichten, hebben we weer een
prachtig versierde Dörpsstee. Wij wil-
len dan ook iedereen bedanken voor
zijn of haar inzet in het belang van
Noordhorn! Voor de mensen die op
welke wijze dan ook zich hebben
ingezet zowel achter de schermen als

meer in zicht, een grote of een kleine
bijdrage hebben geleverd.

Wij wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2017.
En Veul Hail en Zegen!

Bestuur dorpsbelangen Noordhorn en
beheer Dörpsstee:
Rob Schuur, Nico Vermue,
Agnes Brandsma, Jolande de Boer,
Mark Postema, Jacob Schuiringa en
Wilt de Boer



Op sws de Vlieger vinden we het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met
cultuur. Dit kan op verschillende manieren: een bezoek aan een museum, het
bekijken van een voorstelling, muziek maken en beluisteren, creatief bezig zijn en
het lezen van boeken. Komend schooljaar willen we daar op de volgende manier
invulling aan geven.

Het creatief circuit.

Van groep 3 tot en met 8 worden elke donderdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur
planmatige crea-lessen gegeven.
De crea-lessen zijn verdeeld in 5 blokken van 6 weken. In 3 blokken wordt groep
overstijgend gewerkt. Bij deze blokken zijn (groot-)ouders betrokken.
De leerkrachten geven de instructies van de opdracht middels het digibord. Daarna
gaan de groepjes onder begeleiding van ouders en leerkracht uiteen. De andere 2
blokken zijn gericht op tekenen en worden per groep gegeven. Alle lessen hebben
een doorgaande lijn. Er worden verschillende technieken in moeilijkheidsgraad
aangeboden. Dit jaar komen de volgende technieken aan de orde:
Bakken – met gips werken – solderen – met fietsband werken – frottage –
figuurzagen – hout construeren – keramiek – werken met kosteloos materiaal

Muzieklessen.

Groep 1 en 2: 'Muziek met prentenboeken'.
De 10 lessen worden gegeven door vakdocent Anne Vos- van Dijk van het
Cultureel Centrum Zuidhorn.
Aan de hand van een prentenboek wordt er spelenderwijs aan taal- en
sociaal/emotionele ontwikkeling van kleuters gewerkt. De muzikale invalshoek
heeft een snel leereffect en geeft veel plezier.

Groep 3 tot en met 6: 'Speel met Muziek!'
De vakleerkracht Annemarieke Bos geeft tweewekelijks muziekles op school.
In de 'tussenweek' herhaalt of verdiept de leerkracht deze les, met hulp van de
vakdocent muziek. Verschillende muzikale aspecten komen aan bod aan de hand
van thema's die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.

De bibliotheek.

Op school hebben we een 'echte' bibliotheek. Door het lezen van boeken kom je in
aanraking met verschillende culturen. In de bibliotheek is een ruim assortiment aan
boeken voor alle leeftijden van de basisschool. De kinderen kunnen 2 x per week
boeken lenen middels een bibliotheekpasje. We monitoren voor welke boeken veel
belangstelling is. Dit bepaalt mede de keuze voor nieuwe boeken.
Zo houden we een aantrekkelijke bibliotheek waar de kinderen met veel plezier
hun boeken lenen.



Volkstuinen Noordhorn
Al enkelen jaren is Dorpsbelangen
Noordhorn eigenaar en beheerder van
de volkstuinen op het land achter de
Dörpsstee. Er zijn een aantal huurders
die hier al jaren hun hobby uitoefenen
op een perceel land. De een verbouwt er
groenten, de ander verbouwt er bloe-
men en nog iemand anders houdt het bij
een perceel vol met aardbeien die dan
één keer per jaar worden geoogst. Al
met al is er voor deze volkstuinen dan
ook altijd veel animo en komt er ook
maar zo af en toe een perceel vrij.
Als er nu interesse is voor een perceel
dan kan men dit doorgeven aan de:
secretaris@dorpsbelangennoordhorn.nl
hierdoor wordt men dan op de wacht-
lijst gezet in volgorde van aanmelding.
Voorwaarde om een perceel te mogen
huren is dat de huurder lid is van de
vereniging dorpsbelangen Noordhorn
en een inwoner is van Noordhorn. Dus
mocht u nu of voor in de toekomst een
perceeltje willen huren laat u zich dan
noteren op de wachtlijst.

Namens het bestuur
Rob Schuur

Lezing met indrukwekkende foto's
“deathzone” Tsjernobyl.
Twee wetenschappers en fotografen,
Hans Wolkers en Daan Kloeg, hebben
diverse bezoeken gebracht aan de
“deathzone” van de in 1986 ontplofte
kerncentrale van Tsjernobyl. Ze hebben
daarvan een uniek fotoboek uitgege-
ven, Silent Witnesses.
Ze komen dinsdag 10 januari in Zuid-
horn een lezing geven over de ramp,
hun bezoeken daar en laten daarbij
imposante foto's zien, ondersteund met
teksten van overlevenden en muziek.

De toegang is gratis!
Aanvang 20.00 uur in De Rank Wes-
tergast 8 Zuidhorn.

Lichtjes zijn weer in wieken molen










