
 

 

 
 
 
 
Deze eerste editie van de Nieuwsbrief 
is een poging om iedereen in het dorp 
te informeren. Zo hopen we dat  een 
ieder op de hoogte is van de laatste 
ontwikkelingen en actief mee wil doen 
aan activiteiten, ideeën en/of 
verbeteringen. 
 

 
 
De warme zomer op zijn retour, de herfst 
is met één been  het dorp binnen gestapt 
en wij van Dorpsbelangen willen met 
jullie terugkijken en een blik vooruit 
werpen. 
 
Een geslaagde Doe Dag was de aftrap. 
Grote betrokkenheid, alle zandbedden 
onkruid vrij gemaakt. Het verdelen van 
zand en schelpen. Dat ging dit keer met 
groter gereedschap. Gelukkig waren er 
genoeg mensen om alle schelpen te 
verdelen over alle paden. Na afloop een 
gezellig drankje met saté. Samen eten 
werkt, want na afloop zijn er ruim 100 
saté opgepeuzeld. 
 
Vervolgens het  Zomerfeest. 
Het was warm, er was een speurtocht, 
oud Hollandse spelen en natuurlijk het 
Houwerzijlster lied geschreven en live 
gezongen met accordeon  door een aantal 
dorpsbewoners. Afsluitend een BBQ, zon 
en muziek. 
 
En waarom nog op vakantie met deze 
temperaturen en de kans om centjes te 
verdienen of uit te geven aan de 
schuurverkoop!  
De eerste bezoekers waren er al om half 
tien en er werd al vroeg goede zaken 
gedaan. Verspreid over de hele dag was 
het gezellig druk in ons dorp en konden 
bezoekers bij meer dan twintig 
dorpsgenoten terecht.  
Bezoekers konden op verschillende  

 
plaatsen een plattegrondje krijgen en 
liepen zo straat voor straat langs de 
huizen. 
Rondneuzen bij de buren was nog 
nooit zo leuk. De oude smederij op de 
hoek trok vele bezoekers. Ook de 
verschillende kunstenaars hadden veel 
bekijks! Na afloop was er een borrel bij 
de Ui! Over een ding was iedereen het 
eens: Volgend jaar weer! 
 
Trillingshinder  Hoofdstraat 2018 
 
Vanaf maandag 8 oktober gaat Oosterhof 
Holman beginnen met de wegwerk- 
zaamheden. Ze beginnen met het 
verwijderen van de stenen. Aan de 
dorpsbewoners het verzoek auto’s elders 
te parkeren van maandag  tot en met 
vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur, zodat 
Oosterhof Holman  de werkzaamheden 
kan uitvoeren. Het zal overlast geven 
maar men doet zijn best om dit tot een 
minimum te beperken. 
Voor eventuele vragen kun je contact 
opnemen met de dhr. J. de  Bruin tijdens 
kantooruren op 06-53438694. 
 
Bericht flexbus 
 
Tijdens de inloopavond was gevraagd of 
de Flexbus in deze periode nog wel in 
Houwerzijl komt. 
De Flexbus zal vanaf Zoutkamp eerst naar 
Houwerzijl (Theemuseum) rijden, daar 
keren en via Niekerk de route vervolgen. 
Dat betekent, dat de Flexbus enige 
minuten eerder in Houwerzijl zal zijn en 
in Niekerk even later. Ewer zal in deze 
periode komen te vervallen. 
Eventuele passagiers voor de Flexbus 
kunnen dus bij het Theemuseum 
instappen en dan enige minuten eerder 
dan op de dienstregeling staat 
aangegeven. 
Voor eventuele vragen kun je contact 
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opnemen met Marga Fokkens, secr. 
Flexbus De Marne Tel. 0595-481417 
E-mail: fokkensh@home.nl 
 
Afscheid Gemeente De Marne 
 
Op 14 december is er een mogelijkheid 
om afscheid te nemen van de Gemeente 
De Marne. Er wordt een fotowedstrijd 
uitgeschreven waaraan alle inwoners van 
de gemeente kunnen deelnemen.  
“Wij vragen de mooiste plekjes van Ge-
meente De Marne naar ons te sturen 
waarmee u laat weten wat voor u de 
Pronkjewail van de Gemeente De Marne 
is.”, aldus Myrthe Strijker, organisatieta-
lent. De foto’s worden op 14 december 
getoond bij het afscheid van de gemeen-
te en de mooiste foto’s ontvangen een 
leuke prijs. Naast de foto’s wordt er een 
afscheidsconcert georganiseerd waaraan 
verschillende plaatselijke muziekvereni-
gingen deelnemen.  
Alle inwoners ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging voor het afscheidsconcert.  
Voor eventuele vragen kun je contact 
opnemen met Myrthe Strijker op          
06.83229731 of myrthe@niquell.nl. 
 
Blik vooruit! 
 
De bomen laten de bladeren los en de 
houtkachel kan weer aan. 
Natuurlijk hebben we  alle dorpsbewoners 
weer nodig bij de Doe-Dag. Bladhark uit 
de schuur, jas aan en kruiwagen mee. Op 
zaterdag 27 oktober van 14.00 tot 
16.00 is er weer een Doe-Dag met na 
afloop eigengebakken frietjes, een 
lekkere salade en een drankje. 
Aanmelden kan bij Dineke 06-10303973 of 
bij Ryanne 0639245525.  
 
Sint Maarten 
 
Het verhaal van Maarten en de arme man 
is een oud verhaal. Maarten is door zijn  
 
 
 

 
 

goede daad door de katholieke kerk Hei-
lig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn 
naam het woordje Sint. 
Nog altijd vieren we het feest van Sint 
Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan 
de kinderen uit Houwerzijl langs de 
mensen met een lampion en een vrolijk 
liedje om licht te brengen. 
Doet u mee? Laat dit dan merken door 
een lichtje en /of kaarsje voor het raam. 
We sluiten gezamenlijk af rond 19.00 uur 
bij de Ui met een brood knakworst  met 
warme chocomelk.  Iedereen is welkom! 
 
Sint Nicolaas 
 
Ook dit jaar bezoekt onze Sint Nicolaas 
Houwerzijl. Hij komt op zaterdag 24 
november 2018 naar Houwerzijl. De 
goede Sint heeft de theefabriek al op de 
hoogte gebracht van zijn bezoek. Er is al 
een Piet onderweg van Spanje naar de 
theefabriek. Helaas heeft de motor van 
zijn bootje het begeven en is Piet aan het 
peddelen. Laten jullie weten als je iets 
verdachts ziet in de haven? 
 
Excursie Suikerfabriek 
 
Johannes organiseert bij voldoende 
deelname een excursie naar de 
suikerfabriek die momenteel op volle 
toeren draait. Het is in de avond. Voor 
verdere informatie of deelname kun je 
contact opnemen met Johannes op 
06.51597997 of jvdzijl206@hotmail.com 
 
Oproep aanmelden organisatie 
 
Wij van dorpsbelangen zijn op zoek naar 
dorpelingen die mee willen helpen met 
de organisatie. Voor de volgende 
activiteiten zijn we op zoek naar hulp: 
Sint Maarten, Sinterklaas, Oudejaarsdag, 
of natuurlijk een eigen initiatief. 

 
 

Data voorin de agenda 
 
Doe-Dag zaterdag 27 oktober 2018 14.00 tot 16.00 met aansluitend een hap en een 

drankje. 
Sint-Maarten zondag 11 november  start op eigen initiatief en we sluiten af rond 19.00 

uur bij de ui! 
Sinterklaas zaterdag 24 november 10.00 tot 12.00 in de theefabriek 
Oudejaarsdag 31 december   info volgt! 
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