
Sint-Maarten
Ook dit jaar is de molen weer open van 
17:00-19:00.
Alle kinderen mogen weer langskomen 
met hun lampion om een liedje te zin-
gen. Deze keer is er geen lampionnen-
keuring omdat er dan te veel mensen 
tegelijk binnen in de molen zijn. Zonder 
keuring kunnen we alles wat vlotter la-
ten verlopen. Natuurlijk ligt er wel weer 
voor iedereen weer een presentje klaar 
op de grote tafel. We zien jullie graag 
langskomen op 11 november!
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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

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

Op zoek naar een nieuwe beheerder
Onze beheerder, Wilt de Boer, heeft tijdens de laatste vergadering aangeven te stop-
pen met zijn beheerstaken per 1 februari 2021. De gezondheid van Wilt maken da-
gelijkse werkzaamheden een ware beproeving. De problemen met zijn rug en lopen 
lijken ook niet te verbeteren. Hierdoor heeft Wilt, tot zijn én onze spijt moeten be-
sluiten te stoppen met het beheer van de Dörpsstee. Wij respecteren zijn keuze en 
hebben bewondering voor de wijze waarop hij de laatste jaren, ondanks zijn gezond-
heid, de Dörpsstee in de benen hield. Voor ons als bestuur, en de vereniging, een 
enorme aderlating. Wilt heeft de afgelopen 12 jaar zich met ziel en zaligheid ingezet 
voor het dagelijkse reilen en zijlen van de Dorpsstee. Hij is hét gezicht van ons mooie 
dorpshuis en draagt zorg voor het beheren van de inkopen, agenda, zaalverhuur en 
hét aanspreekpunt voor de vele verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis. 
Als bestuur gaan we de komende periode nadenken hoe we Wilt’s vertrek gaan op-
vangen en gaan organiseren. Dat wordt nog een lastige opgave. 

Met het vertrek van Wilt heeft ook Jolande aangegeven te stoppen met haar bestuur-
staken. Binnen het bestuur is zij de drijvende kracht achter tal van activiteiten zoals 
de intocht van Sinterklaas, lampionkeuring en de jaarlijkse feestweek. Ook Jolande 
heeft zich ruim 12 jaar ingezet voor het wel en wee van de vereniging, de promotie 
van ons dorpshuis en de vele geslaagde feestjes. Ook het vertrek van Jolande zullen 
we bespreken hoe we dit gaan opvangen. 
Uiteraard denken we ook na over een passend afscheid van dit markante echtpaar 
binnen onze vereniging.

Namens het bestuur, Mark Postema Plv. Voorzitter

Noordhorn Nu
Door het corona virus is het niet moge-
lijk om elke maand een Noordhorn nu te 
laten verschijnen. Er is simpelweg niet 
genoeg nieuws om de Noordhorn nu 
mee te vullen. Voor mededelingen en 
nieuws houdt onze website 
www.dorpsbelangennoordhorn.nl en 
onze Facebook-pagina https://www.
facebook.com/dorpsbelangen.noord-
horn in de gaten.

Fortuna
Uit medeleven met allen die het moeilijk 
hebben in deze tijd is ook in de Fortuna 
een spandoek met Hart opgehangen als 
teken van hoop.
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Sinterklaasintocht dit jaar een beetje anders

Lieve kinderen van Noordhorn,

Zoals jullie vast gezien hebben in het nieuws is 

Nederland op dit moment in de ban van het Corona 

virus. Ook in Spanje zijn veel mensen ziek geworden 

en mogen de meeste mensen het land niet uit. 

Hierdoor kan ook de Sint helaas dit jaar niet naar 

Noordhorn komen om met jullie het feest te vieren in 

de Dörpsstee. 

Daarom ben ik druk aan het nadenken over hoe ik 

jullie toch kan verrassen in Noordhorn. Hiervoor 

heb ik inmiddels wat hulp ingeschakeld. Houd dus 

goed de website en de facebook pagina van de 

vereniging Dorpsbelangen in de gaten!

Groetjes,

Sinterklaas
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De afgelopen maand deden we op school mee aan ‘De Schoolschrijver-maand’: ‘Zin 
in verzinnen’. Gedurende het programma kregen kinderen tips van kinderboeken-
schrijver Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden. 
De lessen gingen over: ‘je lievelingsletter’, ‘grappige verhalen verzinnen’, ‘grappige 
figuren verzinnen’, ‘een figuur tot leven brengen’, ‘hoe maak je een verhaal’ en ‘hoe 
maak je een boek’? We hebben naar aanleiding van deze lessen ons ‘eigen boekje’ 
geschreven en geïllustreerd. Tijdens de afsluiting kwam de schrijfster Corien Oranje 
een bezoek brengen aan onze school. Op de foto’s het boek: ‘de kapotte Pannenkoe-
kenmachine’ van Jelte van Rijswijk. Hoe het afloopt met de kapotte machine? 
Dat is nog een verrassing!

Groep 3 en 4 op de Vlieger
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Door de maatregelen ter voorkoming 
van verdere/snelle verspreiding van het 
COVID19-virus zijn alle georganiseerde 
activiteiten vanaf maart 2020 afgelast. 
Dit betekende: geen aftrap van het toe-
ristenseizoen op 2e Paasdag, geen Nati-
onale Molen dag in mei, geen Groninger 
Molenweekend in juni en geen publici-
teit voor Open Monumentendag (12 sep-
tember jl.) Oplettende dorpsgenoten zul-
len gemerkt hebben dat de molenaars de 
Fortuna af en toe wel in de wind en aan 
het draaien hebben gezet. Dit is noodza-
kelijk ten behoeve van de veiligheid en 
het behoud van de molen.  Bezoekers 
zijn dan in kleine aantallen/gezinsver-
band ook welkom, uiteraard wel onder 

in achtneming van de nodige bescher-
mingsmaatregelen! Uit medeleven met 
allen die het moeilijk hebben in deze tijd 
is ook in de Fortuna een spandoek met 
Hart opgehangen als teken van hoop. 
De molenaars zijn vanaf mei geregeld 
in de Fortuna aan het werk geweest. Een 
paar zaken zijn het vermelden waard. 
De klussen, die normaliter op NL-Doet 
vrijwilliger dag in maart collectief wor-
den aangepakt, zijn in kleinere groepjes 
over langere tijd uitgevoerd. De molen 
was dus weer helemaal klaar voor het 
draaiseizoen. Dat Klaas Hekker al 40 
jaar veel van zijn vrije tijd besteed aan 
de Fortuna werd met vlaggen aan de wie-
ken benadrukt. Hulde! Het was tijd voor 

een grondige schoonmaak van één van 
de maalkoppels. Dan is ook goed te zien 
hoe dit binnenwerk er uit ziet. Het oog 
en de hygiëne wilden ook wat: een fraaie 
2e hands houten tafel met stoelen-set is 
op de kop getikt en dient nu met nieu-
we-oude hanglamp als super-het luxe 
koffiezitje. Doorlopend onderhoud in 
de vorm van schilder- en schuurwerk. 
Het liefdeskoppeltje (tortelduiven) heeft 
onder de stelling al z’n 2e nestje van dit 
jaar. De opknapbeurt werpt zijn vruch-
ten af: 50 kg tarwe is door Klaas gema-
len en het ziet er schoon en mooi gelijk 
uit! Wie het wel en wee in komende 
maanden wil volgen: zie Facebookpagi-
na Molen de Fortuna Noordhorn.

Molen Fortuna: terugblik op de Corona-zomer van 2020


