
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst, de beste wensen voor iedereen! Een mooi, gezond en liefdevol 2020 voor iedereen. 

De kerstbomen hebben ons licht gegeven in de donkere dagen, een sfeer die altijd weer fijn 

voelt. Het vuurwerk om 00:00 en de nieuwjaarsborrel op 1 januari waren weer gezellige 

momenten. 

We gaan nu door met 2020. Wat zal het ons allemaal gaan brengen? Een aantal Doe dagen, 

jaarvergadering, feestjes en hopelijk veel gezellige klets momenten in het dorp.  

We gaan een mooi jaar maken met ons allemaal! 

 

 

 

 

We hebben weer een paar mooie maanden achter de rug. Maanden waar lichtjes van Sint Maarten en 

de kerstdagen veel betekenen. Waar nog een keer de handen uit de mouwen zijn gestoken in het 

Speelbos en we het Sinterklaas feest hebben mogen vieren in De Theefabriek en een gezellige 

nieuwjaarsborrel hebben gehad. Lezen jullie mee? 

 

~ Doe dag ~ 

Wat is er veel werk met elkaar gedaan 28 september! En weer waren er veel bewoners die zich hiervoor 

hebben ingezet.  Zo met elkaar is het dan ook reuze gezellig! Alle paden en speeltoestellen werden weer 

ontdaan van onkruid en de bramen flink teruggesnoeid. Zo ziet ons speelbos er voor de winter weer mooi 

uit. Na afloop werd er een heerlijke maaltijd geserveerd bij het vuur. Allen weer heel hartelijk dank voor de 

inzet!  

 

~Sint Maarten ~ 

Ook afgelopen jaar waren bij het vallen van de avond op deze 11 november tal van kaarsen en lichtjes 

door bewoners voor de ramen gezet. Zo gaf dit de kinderen een teken dat ze welkom waren een licht te 

mogen brengen met hun mooi versierde lampionnen. En daarbij werden vrolijke liedjes gezongen. 

Na afloop was het een gezellige afsluiting bij de Ui waar het vuur en fakkels waren aangestoken. Zo kon 

iedereen zich weer opwarmen met warme chocomelk en broodje knakworst. 

 

  

Nieuwsbrief  ~  Januari 2020 

!  19 maart 2020 jaarvergadering  ! 

Zie verder op in deze nieuwsbrief 



~ Sinterklaasfeest ~  

En toen was het zover! 

Sinterklaas en zijn 3 pieten kwamen naar ons mooie dorpje om een feestje te vieren met de kinderen en 

alle papa's en mama's. 

Hij kwam met paard en wagen naar De Theefabriek waar alle kinderen snel naar buiten kwamen om hem 

toe te zingen, begeleid met gitaar en accordeon. Eenmaal binnen was er een en al gezelligheid. Er was 

een Piet die in pyjama verscheen omdat hij zich had verslapen. Om hem wat wakker te maken werden 

alle kinderen en ouders gevraagd de Piet te helpen door samen met hem gymnastiekoefeningen te 

doen. Dit werkte goed, zo kon Piet goed wakker worden! 

Om de beurt kwamen de kinderen bij de Sint voor een gezellig praatje en een lolletje. Er werd gezongen 

en gekletst, een gezellige boel dus! Op het einde kwamen de cadeautjes te voorschijn en waren alle 

kinderen blij en dankbaar voor deze mooie ochtend. 

Samen werden Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid en vertrok hij op zijn paard en wagen. 

 

~ Nieuwjaarsborrel ~ 
 

Op Nieuwjaarsdag aan het eind van de middag, toen de mist en kruitdampen opgetrokken waren, 

kwamen tientallen Houwerzielsters bij elkaar om elkaar een gelukkig 2020 te wensen. Met bubbels (met en 

zonder alcohol) en oliebollen werd het begin van het nieuwe jaar gevierd. 

 

~ Bedankje van “De Nacht van het Kind” ~  

Enkele kinderen hebben zich deze zomer ingezet voor “het vergeten kind” door koekjes te bakken en te 

verkopen, welke een onderdeel was van “De Nacht van het Kind”. We kregen een bedankje 

toegestuurd: Heel veel dank dat we mede door jullie steun de zomer van 2019 ruim 2.648 kwetsbare 

kinderen een beetje mooier en fijner hebben kunnen maken. Een zomer waarin we ruim 2.000 kinderen 

een onbezorgde zomerdag in (pret)parken konden geven. En waarin 648 kinderen van een heerlijke 

vakantie genoten. Dankzij deze hulp konden kinderen even onbezorgd kind zijn. 

Op 1 juni wordt de landelijk “de Nacht van het Kind” gehouden. Vanuit het dorp willen we 30 mei 

opnieuw hier een bijdrage leveren. Informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.  

 

~ Speeltoestellen ~ 

De inspectie heeft afgelopen zomer de jaarlijkse controle van speeltoestellen gedaan. Er waren dit jaar 

enkele knelpunten. De losse olifant moest worden verwijderd, deze is inmiddels weggegeven. En er waren 

bezwaren ten aanzien van het losse touw welke naast de glijbaan hangt. Dit touw heeft nooit 

vastgezeten. Hierover hebben wij de inspectie geïnformeerd. In oktober vond een herkeuring plaats, nu 

was de uitkomst positief! Hiermee is onze subsidie weer binnengehaald. 

 

~ Dorpsbudgetten ~ 

De gemeente het Hogeland heeft voor de periode 2020-2022 een jaarlijks aanvraag haar Dorpsbudget 

vastgesteld dit is voor alle dorpen in de nieuwe gemeente vastgesteld op een basisbedrag van € 13.500 

aangevuld met een bedrag van € 3,75 per inwoner, voor ons als dorp betekend dit dat we dit kalender 

jaar maximaal € 14.347,50 kunnen aanvragen. Hiervoor zoeken we nieuwe breed gedragen initiatieven 

die de leefbaarheid in het dorp verbeteren.  Tijdens het openbare deel van de jaarvergadering wordt 

deze nieuwe regeling en de spelregels uitgelegd! 

Denken jullie met ons mee?  



~ Smiley ~ 

We hebben ons aangemeld voor een snelheid Smiley. We mogen er 1 gebruiken, maar wanneer deze in 

het dorp komt is nog een verrassing. Dit omdat de gemeente maar een paar van deze Smiley’s heeft en 

deze dus gerouleerd moeten worden door de gemeente Het Hogeland. 

 

~ Schouw ~ 

Er zijn al een aantal punten goed aangepakt door de Gemeente Het Hogeland. Toch is nog niet alles 

klaar. Donderdag 6 februari gaan André en Daniëlle naar een evaluatie bij Gemeente Het Hogeland. We 

zullen dan verdere informatie krijgen met hoe nu verder. Ook dit jaar zullen we de schouw ook weer zelf 

lopen en onze knelpunten doorgeven aan de gemeente. 

 

~ Aanschaf van een AED ~  

Vanuit het bestuur zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek of het mogelijk is gezamenlijk een 

AED voor ons dorp aan te kunnen schaffen. Hiermee vergroten we de overlevingskans van dorpsgenoten 

en/of bezoekers die een hartstilstand krijgen. Misschien zijn we al bij u langs geweest of komen we 

binnenkort. We zullen in dit bezoekje u toelichting geven hoe u hieraan kunt meedoen. 

 

~ Voortgang werkzaamheden Dorp Zonder Dak ~ 

We kunnen terugkijken op een geslaagde Doe dag in december. Deze Doe dag was de start van de 

uitvoering  van het project “Dorpshuis Zonder Dak”. Met veel enthousiasme is gewerkt aan een 

insectenhotel dat nu aan de rand van het Speelbos bij de parkeerplaats van De Theefabriek staat. 

Verspreid door het Speelbos zijn een twintigtal duurzame nestkasten voor o.a. vleermuizen, spreeuwen, 

mezen, roodborstjes en roodstaarten opgehangen.  

Het is inmiddels januari en de werkzaamheden en voorbereidingen voor de plannen voor “Dorpshuis 

Zonder Dak “ zijn in volle gang. De plannen zijn goedgekeurd en vergund en alle subsidies zijn binnen, 

waardoor er voldoende dekking is voor de realisatie. Op dit moment wordt  door aannemer Gepetto uit 

Leens gewerkt aan de bouw van een Koek en Zopie met opslagruimte voor brandhout en goederen (o.a. 

serviesgoed, windschermen, gereedschap, etc ). Het projectplan is verkrijgbaar in de winkel van 

Zolderman Boeken. 

Namens de Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl, Werkgroep Dorpshuis Zonder Dak 

Anko, Jan en Jano 

 

Wat staat ons allemaal nog te gebeuren?   We hebben weer van alles op korte termijn in de 

planning staan.  

 

~ Doe dagen voor Dorp zonder Dak ~ 

Op zaterdag 28 maart en zaterdag 18 april worden Doe dagen georganiseerd waarbij jullie hulp wordt 

gevraagd bij de bouw van een buitenkeuken/barbecue bij de Ui, het planten van noten- en fruitbomen, 

het aanleggen en inzaaien van een wilde bloementuin, het plaatsen van een nestschommel en de 

aanleg van een houten rand rond de speeltuin. Deze houten rand moet het zand beter vasthouden en 

kan ook als zitplaats gebruikt worden bij diverse activiteiten. 

We hopen op jullie enthousiaste deelname bij de Doe dagen, die traditiegetrouw afgesloten wordt met 

een hapje en een drankje. 

 



~ Doe dagen voor onderhoud van het speelbos ~ 

Zaterdag 29 februari willen we opnieuw de paden in het speelbos aanvullen met schelpen.  Ook moet het 

onkruid onder speeltoestellen worden verwijderd. Neem kruiwagen hark en schop mee. 

En dan op zaterdag 20 juni willen we de paden en speeltoestellen vrijmaken van onkruid,  en de bramen 

moeten worden teruggesnoeid. 

Ook hierbij hopen we op jullie enthousiaste deelname bij de Doe dagen, die traditiegetrouw afgesloten 

wordt met een hapje en een drankje. 

 

~ Jaarvergadering 2020 ~  

Onze jaarvergadering is dit jaar op 19 maart 2020. Deze zal wederom weer in De Theefabriek gehouden 

worden. De inloop is vanaf 19:15 uur. We beginnen om 19:30 uur met de leden van Dorpsbelangen 

Houwerzijl. Om 20:00 zal de koffie pauze beginnen. Om 20:00 uur begint de openbare bijeenkomst die ook 

door niet-leden bezocht kan worden. Wees welkom!  

 

~ Lammetjes dag ~  

Ook dit jaar worden alle bewoners bij de familie Mulder van harte uitgenodigd de pas geboren lammetjes 

te komen bewonderen. Er is voor iedereen koffie/thee en lekkers en de kinderen kunnen eieren zoeken en 

spelen in het hooi. De lammetjes dag wordt gehouden op zaterdag 21 maart 2020 van 14:00 tot 16:00 uur 

in de stal van het Ganzenhuis. 

 

~ Jaarplanning ~ 

29 februari 2020 Doe dag #1 Speelbos 13:30-17:00 

19 maart 2020 Jaarvergadering De Theefabriek Leden 19.30 

Niet leden 20.00 

21 maart 2020 Lammetjes dag Boerderij Familie Mulder 14:00-16:00 

28 maart 2020 Doe dag ~ Dorp zonder dak Speelbos 13:30-17:00 

18 april 2020 Doe dag ~ Dorp zonder dak Speelbos 13:30-17:00 

30 mei 2020 Dag van het Kind Info volgt nog  

20 juni 2020 Doe dag #2 Speelbos 13:30-17:00 

27 juni 2020 Zomerfeest   Info volgt nog  

1 augustus 2020 Schuurverkoop Info volgt nog  

26 september 2020 Doe dag #3 Speelbos 13:30-17:00 

31 oktober 2020 Doe dag #4 Speelbos 13:30-17:00 

11 november 2020 Sint Maarten & afsluiting Info volgt nog  

21 november 2020 Sinterklaas intocht  De Theefabriek  

    

 

~ 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 ~ 

http://www.houwerzijl-dorp.nl/

