Nieuwsbrief ~ februari 2019
Inmiddels is het nieuwe jaar
begonnen. We kijken terug op een
aantal winterse activiteiten. Van
een Doe-Dag, Sint Maarten, en
Sinterklaas gaan we door het
nieuwe jaar in. Straks de lente
tegemoet. Op naar de eerste
sneeuwklokjes en lammetjes!

Een natte najaar ochtend, Doe-Dag.
Gelukkig waren er genoeg dorpsbewoners
met een schoffel en een schep. Ook de
bosmaaier ging tekeer.
De middag eindigde bij met een bakje
zelfgebakken friet bij de ui!
Lichtjesavond op Sint Maarten.
Wat brandden er veel lichtjes in Houwerzijl achter alle ramen en deuren. Kinderen
uit Houwerzijl, Niekerk, Zoutkamp, Leens
en zelfs Middelstum waren van de partij.
De avond werd afgesloten met een
kampvuur, knakworst en soep.
Een tevreden Sint Maarten!
De kasten nog gevuld met Sint Maarten
snoep en daar was Sinterklaas met zijn
regenboogpiet en roetpiet.
Alle stemmen werden opgewarmd onder
begeleiding van accordeon en gitaar.
Nieuwsgierig en vol verwachting om te
horen wat er in het grote rode boek van
Sinterklaas stond vermeld.
Zelfs de jonge jeugd liet zich zien en
bloosde de wangen rood op schoot van
Sinterklaas.

Het Oud en Nieuw spektakel!
Wat een feest was het op de hoek midden
in het dorp. Siervuurwerk vloog de lucht
in, terwijl iedereen elkaar een gelukkig
Nieuwjaar wenste.
Ook de jongere garde van het dorp genoot
van hun zelf gekochte vuurwerk.
En wat top dat vuurwerkrestanten netjes
werden opgeruimd. Chapeau!
Op naar een mooi 2019 vol plezier en
Gezelligheid!
Wegwerkzaamheden
Eind 2018 zijn aan de Zuurdiekster kant
van Houwerzijl tot aan De Theefabriek de
klinkers vervangen door asfalt.
Zo is de overlast door trillingen die door
het wegverkeer veroorzaakt werd sterk
verminderd.
Bij een aantal huizen werden als
extra maatregelen trilling schermen
aangebracht.
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Nieuwe bewoners
Er zijn nieuwe bewoners in het dorp
komen wonen. Welkom!
Wij hopen dat jullie hier mooie tijden
mogen beleven!
Website
Er is een nieuwe website online!
~ www.houwerzijl-dorp.nl ~
Neem een kijkje en feedback is welkom.
Op de website vind je de nieuwsbrieven en
activiteiten.
Hondenpoep
Dorpsgenoten merken een hoeveelheid
hondendrollen op die liggen op de
stoepen. Inmiddels een frustratie voor
iedereen.
Wie wil meedenken in het poep op de
stoep probleem?
Jaarvergadering
14 maart 2019 is het weer zo ver.
De jaarlijkse jaarvergadering!
We beginnen om 20.00. Iedereen is
welkom om hierbij aanwezig te zijn!
Kom jij ook?

Clubkasactie Dorpsbelangen
Houwerzijl
Leden van de Rabobank kunnen hun stem
uitbrengen tussen 9 en 28 februari op
Dorpsbelangen Houwerzijl.
Elke stem levert een bedrag op. Dit wordt
gebruikt voor verschillende doelen,
waaronder de financiering voor de
website.
Dus mocht je lid zijn van de Rabobank:
STEM OP HOUWERZIJL!
AED
Als dorpsbelangen zijn we druk in gesprek
met het Rode Kruis. We zijn ons aan het
informeren om in het dorp een AED ter
beschikking te stellen.
Meer info volgt binnenkort!
Oproep aanmelden organisatie
We merken dat er dorpsgenoten betrokken
zijn en met plezier bijdragen aan de
activiteiten in het dorp.
Desondanks zijn we ook op zoek naar
dorpsgenoten die de kar willen trekken in
de voorbereiding naar de activiteiten.
Het lukt ons tot nu toe nog om alles te
Organiseren, maar leggen hier de vraag
neer voor hulp!

Lammetjes dag
Bij de familie Mulder op 23 maart van
14.00 tot 16.00 uur kan iedereen de pasgeboren lammeren knuffelen onder het
genot van een kop koffie of thee.
Voor de kinderen is er eieren zoeken.

~ Data voor in de agenda ~
Jaarvergadering
Lammetjesdag
Doe dag
Zomerfeest
Schuurverkoop

14 maart 2019 19.30
23 maart 14.00 tot 16.00 uur
april (datum wordt later gemeld)
6 juli 2019
17 augustus 2019
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