
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomer neemt afscheid van ons en de herfst laat zich alweer zien. De blaadjes verkleuren van 

groen naar rood en geel en vallen langzaam aan naar beneden. 

We kijken in deze nieuwsbrief onder andere terug op ons zomerfeest, schuurverkoop en een hoop 

gezelligheid op straat en in het speelbos. Natuurlijk zullen we ook een blik vooruit werpen naar alles 

wat er nog op de planning staat van 2019! 

 

 

~ Actie voor de Nacht van het Kind ~ 

Verschillende kinderen uit ons dorp hebben op 1 juni koekjes gebakken om geld in te zamelen voor 

de actie De Nacht van het Kind. Wereldwijd liggen miljoenen kinderen wakker. Vanwege hun 

handicap, omdat het thuis niet veilig is, omdat ze ernstig ziek zijn of omdat ze niet naar school kunnen. 

Kika, Educans, Liliana Fonds en het Vergeten Kind organiseerden daarom op 1 juni de Nacht van het 

Kind. De kinderen uit het dorp hebben met de verkoop van de koekjes een bedrag van €57,30 euro 

voor de actie bijeen gebracht. Het was een zeer geslaagde actie en ze hopen volgend jaar nog 

meer koekjes te gaan bakken, zodat ze bij iedereen in het dorp kunnen langsgaan. 

 

~ Rondleiding door natuurbeheer in Speelbos juni 2019 ~ 

We krijgen met regelmaat vragen over de bomen in het speelbos. Momenteel lijken er bomen ziek en 

in slechte staat te zijn. Wij begrijpen en delen deze zorgen. De bomen en het groen vallen niet onder 

het beheer van Dorpsbelangen. Uiteraard hebben we wel contact met de gemeente en maken we 

melding als we zaken signaleren. De gemeente laat zich adviseren en het uitvoerend werk doen door 

Gradiënt Natuurbeheer. Een bedrijf dat zich inzet voor ecologisch en duurzaam onderhoud en 

beheer van diverse gebieden in Nederland. Door gefaseerd ecologisch maaien of natuur technisch 

bosbeheer wordt er een natuurlijke omgeving gecreëerd, waarbij het gebied er tegelijkertijd goed 

onderhouden uit blijft zien. Gradiënt streeft naar een harmonieuze leefomgeving voor mens en natuur. 

Een grote biodiversiteit waar ruimte is voor diverse planten, vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren. 

Op maandag 17 juni gaf Jasper van Gradiënt Natuurbeheer voor het dorp een rondleiding in het 

Speelbos, waarvoor iedereen in de laatste nieuwsbrief was uitgenodigd. Zo konden alle vragen 

worden gesteld. Jasper komt 3x per jaar voor een maaironde. Vooraf onderzoekt hij eerst de groei en 

ontwikkeling van de diverse gebieden in het Speelbos. De vegetatie bepaalt waar wordt gemaaid; 

hierin probeert hij de beschermde planten als de ratelaar en orchidee te behouden. Daar waar de 

ratelaar groeit, onderdrukt die de groei van grassoorten en zorgt ervoor dat andere bloemen zich 

kunnen vermeerderen. Dat dit maaien op deze manier succes heeft, blijkt wel want in de loop der 
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jaren staat er inmiddels al heel wat meer ratelaar en orchideeën. Daarnaast blijven er ruimschoots 

voldoende grassoorten zodat de vogels als rietzanger en karekiet hierin kunnen nestelen. 

De poel schuin tegenover de Ui ligt op dit moment zo goed als droog. Dit wordt veroorzaakt door de 

lage grondwaterstand en kan niet worden verholpen. Jasper stelt voor om niet meer paadjes te willen 

creëren in het natuurlijke stuk land, hiermee wordt de vegetatie verstoord en dit zou echt jammer zijn. 

Tijdens de maairondes worden ook de bomen en struiken in het bos bekeken. Bomen die gevaar 

kunnen geven worden weggehaald. Zo is dit ook gebeurd met de kastanjeboom aan de westkant 

van het bos. Uiterlijk leek de boom nog redelijk gezond, maar doordat er veel in deze boom werd 

gespeeld ontstond er een gevaarlijke situatie, de boom was hierdoor in een te slechte conditie en bij 

kastanjebomen is bekend dat er dan heel makkelijk zomaar pardoes takken kunnen breken. Dode 

bomen worden niet per definitie weggehaald. Op de plek waar dode bomen hebben gestaan ligt 

het hout zo kriskras gestapeld dat hier de vogels en andere beestjes in kunnen schuilen, nestelen of 

overwinteren. Voor de specht is dit bij voorbeeld een geweldige plek. Ook ontstaat er direct een 

ander klimaat voor omringende bomen. Dus elke keer wordt gekeken of het echt nodig is een oude 

of dode boom weg te halen. Gelukkig kon Jasper alweer verschillende nieuwe jonge bomen 

aanwijzen! Er is een aantal plekken waar bramen groeien, deze kun je niet wegkrijgen want ze komen 

net zo hard weer terug.  

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het speelbos. De bewoners zorgen voor het 

onderhoud en toegang tot de speeltoestellen en het vrijhouden van de paden. Als er zorgen zijn over 

de gezondheid en veiligheid van bomen/struiken dan moet de gemeente hiervan op de hoogte 

worden gesteld, zij zullen dan actie ondernemen. Meer informatie is te vinden op 

www.gradientnatuurbeheer.nl 

 

~ Doe-dag ~ 

Wat was het warm op de dag van 29 juni! Maar toch waren er weer bewoners die zich geweldig 

hebben ingezet om de speeltoestellen en paden van onkruid en bramen vrij te maken. Een van de 

picknicktafels die we hadden gekregen, was toch te ver doorgerot. Deze is verwijderd. Weer heel veel 

dank voor jullie inzet!  

 

~ Zomerfeest ~ 

6 juli werd de zomer met een feest in het dorp gevierd. Helaas startte het feest met regen en wind, 

maar al gauw brak gelukkig de zon steeds meer door! Toen iedereen een plaatsje aan de tafels had 

en genoot van een drankje, kon om de prijzen met de bingo worden gestreden. Na een overheerlijke 

maaltijd werd er uit volle borst meegezongen met de live muziek, terwijl de kinderen zich vermaakten 

met ringwerpen en balgooien. Later op de avond, werd er bij het warme vuur teruggekeken op een 

gezellige dag en werden alweer plannen gemaakt voor het volgende zomerfeest! 

 

~ Schuurverkoop en oude ambachten ~  

Zaterdag 17 augustus werd voor de tweede keer de jaarlijkse Schuurverkoop en Oude Ambachten 

georganiseerd. Ondanks het regenachtige weer hadden een twintigtal bewoners hun waar uitgestald 

en werd er door kinderen eigen muziek gemaakt. Voor de oude smederij en drukkerij was ook dit jaar 

weer veel belangstelling. Zo werd het in het hele dorp een gezellige en levendige dag. De dag werd 

voor de bewoners in het Speelbos bij de Ui, afgesloten met een borrel en hapje.  

 

 

 

 



~ Schouw ~ 

De gemeente Het Hogeland heeft al diverse “probleempjes” opgelost. De trottoirs zijn op 

verschillende plekken gerestaureerd en er ligt weer vul zand tussen de klinkers na de 

asfalteringwerkzaamheden. Eind oktober zal de gemeente met een update komen over wat nog 

verder op hun planning staat.  

 

~ Dorp zonder dak ~ 

Zoals besproken in de afgelopen jaarvergadering hebben we een budget van voormalige Gemeente 

De Marne gekregen om aan de leefbaarheid van ons dorp te werken. 

Een aantal inwoners heeft hiervoor een projectplan ontwikkeld om de mogelijkheden en de huidige 

functies van het Speelbos verder te versterken. 

Onder grote belangstelling werd dit projectplan vrijdag 30 augustus in het Speelbos door de 

werkgroep en bestuur aan de aanwezigen gepresenteerd. Het plan omvat de volgende onderdelen: 

* Een informatiebord 

* Zeilen tegen rookontwikkeling 

* Buitenkeuken Robuuste werkplaats en Barbecue 

* Zeecontainer (opslag en mensa) uitgiftepunt voor de eettafel en houtopslag 

* Openluchttheater: dans, muziek en spel 

* Een vogelkasten bos 

* Een insectenhotel 

* Vlinder- en bijentuin 

* Plukbos 

* Waterwegen: sloten minder recht maken met een flauw talud voor meer natuur en als interessantere 

speelplekken 

* Afscheiding 

* Aanpassen beplanting: openen van het dichte bos met open plekken en het plaatsen van enkele 

fruitbomen en struiken 

* Een avonturen klim pad over het water en schaalverbreding het Speelbos 

* Uitgraven van de vijver, verdiepen en vergroten. 

* Stapstenen / stoppels 
 

Er werd door de aanwezige bewoners enthousiast op de plannen gereageerd en ook voor het 

meehelpen bij de uitvoering van het plan, klonk een breed draagvlak. 

Het projectplan is nu doorgestuurd naar de gemeente. Zo gauw er antwoord van de gemeente komt, 

zal iedereen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

Wie het projectplan nog wil inzien kan terecht bij Dick Ronner in de winkel van Zolderman. 

 

Wat staat ons allemaal nog te gebeuren? We gaan weer een doe-dag organiseren, feestjes vieren en 

genieten van de herfst en de winter. Lees je mee? 

~ Doe-dag ~ 

De eerst volgende Doe-Dag in het Speelbos is zaterdag 28 september gepland. We beginnen om 

14:00 tot 17:00uur. Kom jij ook? Na afloop sluiten we de middag af met een drankje en een hapje. 

 

~ Sint Maarten ~ 

Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door 

de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat er 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 uur bij de Ui met 

broodje knakworst en warme chocomelk. 



~ Sinterklaas ~  

Wij hebben in het dorp al te horen gekregen dat ook dit jaar onze Sinterklaas en zijn pieterbazen weer 

naar De Theefabriek in Houwerzijl komen! Hij komt op zaterdag 23 

november 2019. Schrijven jullie het alvast op de kalender? Meer informatie over deze dag volgt nog 

via een briefje. 

 

 

~ Oud en nieuw ~ 

 

We zijn nog aan het brainstormen hoe we een leuke activiteit en samenzijn kunnen organiseren. Heeft 

iemand een leuk idee en wil ons hierbij helpen? Laat ons weten! 

 

 

~ Website ~  

Vergeet niet de website in de gaten te houden. Hier worden de jaarplanning, notulen 

jaarvergadering, nieuwsbrieven, informatie en activiteiten op gedeeld. 

~  www.houwerzijl-dorp.nl ~ 

 

 

~ Jaarplanning 2019 ~ 

 

 

Doe-dag 

 

28 september 2019 

14.00-17.00 uur 

 

 

In het speelbos 

 

Sint Maarten feest 11 november 2019 

Start op eigen initiatief en rond 

19.00 uur bij de Ui 

 

Door het dorp en bij de Ui 

 

Sinterklaas viering 23 november 2019 De Theefabriek 

Info volgt nog 

 

Oud en Nieuw 31 december 2019 - 1 januari 

2020 

Info volgt nog 

   

   

Contact graag via secretariaat@houwerzijl-dorp.nl 
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