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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

Dörpstee gaat weer open
Na dik 1,5 jaar leven met de enorme impact van het coronavirus en alle 
maatregelen en gevolgen voor iedereen, zijn wij zeer verheugd om u mee te delen 
dat we de Dörpsstee met ingang van 4 september weer gaan openen. We willen dit 
heugelijke feit van weer op weg naar normaal graag feestelijk met alle inwoners 
vieren. Daarom is er op 4 september niet alleen het altijd gezellige patat eten, maar 
willen we aansluitend de avond feestelijk voortzetten met het zaterdagavond café 
met livemuziek. We hopen u allen te verwelkomen op 4 september a.s. TOT DAN!

Noordhorn Nu
Voor u ligt de eerste NN in lange tijd. 
Door de coronacrisis was er gewoon 
weg niet genoeg copy om de NN 
mee te vullen. We gaan nu in eerste 
instantie de NN 1 keer in de 2 maand 
uitbrengen, dit om het blad goedgevuld 
en met afwisselende informatie te vullen.  
De mededelingen en het nieuws kunt u 
natuurlijk ook altijd terugvinden op onze 
website www.dorpsbelangennoordhorn.nl
en onze Facebook-pagina https://www.
facebook.com/ dorpsbelangen. noordhorn 

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

agenda 
ovb. corona ontwikkelingen 

Reserveringen/zaalhuur Dörpstee
beheer@dorpsbelangennoordhorn.nl

06-54640794.

datum  activiteit
4 September  17-20.00 uur patat verkoop 
 aansluitend zaterdagavond café 
  met livemuziek 
9 September  19-21.00 uur Inloopavond  
 Recreatieweide
10 September  20.00 uur Klaverjassen
24 September  20.00 uur Bingo
1 Oktober  tot 22.00 uur Deadline 
 aanleveren stukjes nr. 11/12
2 Oktober  17-20.00 uur patat verkoop 
8 Oktober  20.00 uur klaverjassen
22 Oktober  20.00 uur Bingo
29 Oktober  20.00 uur Pubquiz
6 November  17-20.00 uur patat verkoop 
12 November  20.00 uur Klaverjassen
26 November  20.00 uur Bingo
3 December  17-20.00 uur patat verkoop 

Piet Helmus stopt
Na jarenlang mooie verhalen te hebben 
geschreven voor de NN, moeten we u 
helaas mededelen
dat de Heer Piet Helmus stopt met zijn 
bijdrages. Piet heeft aangegeven dat zijn 
gezondheid het niet langer toelaat, om 
deze verhalen met ons als lezers te delen. 
Dit betreuren wij zeer, maar zijn keuze 
is niet meer dan begrijpelijk. Wij als NN 
en bestuur Dorpsbelangen willen Piet 
bedanken voor alles wat hij voor de NN 
heeft betekend. Wij wensen Piet en zijn 
familie veel sterkte en kracht toe.

ALLE ACTIVITEITEN 
ZIJN OVB. VAN DE CORONA 

ONTWIKKELINGEN!
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Om het dorpshuis een plek voor iedereen 
te maken zijn er wat kleine aanpassingen 
gedaan.
Er is tijdens de sluiting flink opgeruimd, 
nieuwe decoratie gekocht en voor de 
kleinere dorpsbewoners een speelhoek 
gerealiseerd. Ook wordt er gewerkt aan 
een nieuw kassasysteem, zodat er door 
de vrijwilligers niet meer met bonnetjes 
hoeft worden gewerkt.

Kleine aanpassingen Nieuwe sfeer
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Wellicht heb je het bericht in de Streekkrant en Westerkwartier gelezen 
over de NL Doet-dag op het sportveld waar voorheen het dorpshuis stond. 
Een groepje Noordhorners is plannen aan het maken voor dit veld achter de 
Langestraat en Noorderweg. Het blijft de natuurlijke en rustige plek die het 
nu ook is, maar met wat meer diversiteit in natuur en speelmogelijkheden. De 
gemeente Westerkwartier is aangehaakt bij de planvorming en de vereniging 
Dorpsbelangen biedt een ondersteunende rol bij subsidieaanvragen. Nu is 
het tijd om de ideeën breder in het dorp te delen. Daarom is iedereen op 1 
september welkom voor een inloopavond in de Dorpsstee. 

Zoals jullie misschien 
gemerkt hebben 
staan er sinds mei 
drie insectenhotels 
op het veld en is er 
een slingerpad in het 
hoge gras gemaaid. 
Het resultaat van 
een geslaagde NL 
Doet-dag onder een 
aantal enthousiaste 
omwonenden. 
Wethouder Nederveen was ook aanwezig en nam verrast kennis van 
de plannen. Het veld bevat momenteel een kleine speeltuin, twee 

voetbaldoelen en de niet onderhouden ijsbaan. Nu vindt jong en oud de weg af en toe naar het veld, om er te spelen, de hond uit 
te laten of bramen te plukken. Een fijne plek die volgens een groepje Noordhorners nog fijner kan worden.

Het plan bestaat uit 3 onderdelen: een plukweide met fruitbomen, natuurlijk spelen en de ijsbaan. Afgelopen winter hebben 
we weer gezien hoeveel plezier schaatsen op natuurijs geeft. Daarom willen we kijken of we de ijsbaan nieuw leven in kunnen 
blazen. De kinderen willen we een plek bieden waar ze vrij kunnen spelen en ontdekken. Niet op allerlei toestellen, maar op een 
natuurlijke manier. Ondanks het ecologische beheer van de gemeente kan het veld wel wat meer geur en kleur gebruiken. Een 
plukweide met fruitbomen en wilde bloemen zal het veld biodiverser maken, en ook aantrekkelijker voor mens en dier.
Toen het dorpshuis nog op het sportveld stond was 
het een plek voor allerlei activiteiten en gezelligheid. 
Dat veranderde toen het dorpshuis naar zijn huidige 
plek verhuisde en niet veel later ook de ijsvereniging 
ophield te bestaan. Met bovenstaande plannen willen 
we niet de reuring van toen terughalen op het veld. 
Wel willen we het veld een nieuwe betekenis geven 
voor jong en oud, als aanvulling op ons dorp.

Ben je benieuwd naar de plannen? Of ben je 
enthousiast geworden en wil je ook de handen uit de 
mouwen steken? Kom dan naar de inloopavond voor 
meer informatie in woord en beeld!

Donderdag 9 september 2021
Inloopavond tussen 19 en 21 uur
Dorpsstee

Een natuurlijke recreatieweide 
in Noordhorn voor jong en oud
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Vrijwilligers gezocht
Niet alleen de Corona pandemie ook 
het vertrek van beheerder Wilt de Boer 
en Yolande de Boer en natuurlijk het 
overlijden van onze op en top vrijwilliger 
en geliefde voorzitter Rob Schuur heeft 
een enorme impact gehad op het reilen 
en zeilen op alles wat er in en rond de 
Dörpsstee wordt georganiseerd.

Het bestuur van Dorpsbelangen kan 
dit niet alleen. Daarom wordt er een 
beroep gedaan op jullie als mede 
dorpsbewoners. Kom ons helpen en 
meld je aan als vrijwilliger! Er zijn op 
alle vlakken mensen nodig. Denk hierbij 
aan patat bakken, bardienst, onderhoud, 
schoonmaak, activiteiten het hele jaar 
door en tijdens de feestweek. 
Ben je al vrijwilliger meld je dan ook 
even bij een bestuurslid, zo kunnen we de 

vrijwilligerslijst updaten en bijwerken. 
Tijdens de opening op 4 september zullen 
er inschrijflijsten op de tafels liggen. Hier 
kun je je gegevens achterlaten, maar je 
mag natuurlijk ook altijd iemand van het 
bestuur aanschieten. Samen maken we 
er wat moois van!

Des te meer leden, des te meer 
mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren en des te meer draagvlak we 
hebben ten aanzien van bv. de gemeente 
of andere instanties.

Wilt u lid worden van 
Dorpsbelangen? Dat kan!
De contributieregeling voor 2020 is als 
volgt:
Voor het hele gezin totaal € 14.--
Alleenstaande € 7.--
U kunt de contributie overmaken naar 
rekening NL 03 RABO 0375859675
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Slagerij Kevin
Overtuinen 7, Zuidhorn

0594 505 103
info@slagerijkevin.nl, slagerijkevin.nl

www.facebook.com/slagerijkevin
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HANDELSWEG 6 NOORDHORN
TEL: 0594 507 125

WWW.FRANKMEESTER.NL


