
De lente is gestart met prachtige 
zonovergoten dagen en heldere 
nachten. De bloesem laat zich overal 
voorzichtig zien en de bloemen 
komen weer de grond uit. Ondanks 
de crisis van nu, gaat de natuur 
gewoon door, wat een geluk is dat! 
We horen dat we allen goed door 
deze periode heenkomen.

Terugblik van activiteiten
in het dorp

Helaas konden verschillende bijeen-
komsten en activiteiten door de 
maatregelen rond het Coronavirus 
niet doorgaan.

☛	 De jaarvergadering zal gehouden 
worden op een later bepaalde datum.

☛	 Het bestuur stelt voor om de con-
tributie voor 2020 vast te stellen op 
10 euro. Dat bedrag wordt eind april 
geïncasseerd bij de leden die een 
machtiging hebben afgegeven.
Willen de overige leden dit bedrag 
zelf overmaken? Graag storten op 
rekening NL49 RABO 0335 2184 66
t.n.v. Dorpsbelangen Houwerzijl met
vermelding van ‘contributie 2020’.
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✒	 Ben je geen lid en wil je dat 
worden? Er staat een formulier op 
onze website bij het hoofdstukje 
Bestuur: www.houderzijl-dorp.nl.

✒	 Na de coronacrisis kun je een 
formulier ophalen bij Zolderman 
Boeken.

☛	 Lammetjesdag kon niet doorgaan, 
maar Tjarda en Jan laten weten: ” Er 
werden dit jaar 27 lammetjes geboren. 
Ook dit jaar was er weer een vierling 
bij en een paar drielingen. Helaas zijn 
er dit jaar toch drie lammetjes dood 
gegaan. Maar het kleinste hummeltje 
heeft het gered, als dit een donker 
lammetjes was geweest, hadden we 
het Jerry genoemd. De lammetjes 
gaan eerdaags naar buiten zodat 
iedereen ze op de dijk kunnen zien. 
We hopen volgend jaar weer een 
lammetjesdag te kunnen houden”.

Smileys
Er komen smileys in de Hoofdstraat 
die aangeven of een bestuurder zich 
wel of niet aan de maximumsnelheid 
houdt. De plaatsing is uitgesteld 
omdat er momenteel minder verkeer 
is.
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Vooruitzicht van activiteiten
in het dorp

☛	 Doedagen van Dorp zonder Dak 
en onderhoud Speelbos kunnen 
niet doorgaan. De komende werk-
zaamheden die gedaan moeten 
worden, kunnen op dit moment niet 
worden uitgevoerd zolang de lande-
lijke veiligheidsmaatregelen gelden.

☛	 Dag van het kind.
Deze activiteit zal niet doorgaan. 
De verwachting is dat de landelijke 
organisatie een nieuwe datum zal 
aangeven als dit weer mogelijk is.

☛	 Zomerfeest
Het is nu nog onduidelijk of het 
zomerfeest kan doorgaan. Afhan-
kelijk van de landelijke richtlijnen 
wachten we dit af. 

Burenhulp

Mocht het zijn dat u geen bood-
schappen kunt doen of andere 
vorm van hulp nodig heeft, laat het 
alstublieft weten. U kunt bellen met 
Dineke, tel 0610303973, zij zal in 
overleg met u zoeken naar oplos-
singen, zodat we u kunnen helpen. 

Voortgang aanschaf AED

Afgelopen maanden zijn André en 
Dineke bij u langs geweest (een 
enkeling hebben we niet thuis 

getroffen, maar zullen dit op een 
later tijdsstip nogmaals doen) om te 
inventariseren of er belangstelling 
was voor het plaatsen van een AED 
in ons dorp. Omdat er onvoldoende 
financiële middelen voor handen 
zijn, is u gevraagd een financiële 
bijdrage hiervoor te willen doen.

❣ Wens bewoners
Het was ongekend dat zoveel be-
woners positief achterstaan. We 
kunnen u laten weten dat we 2855 
euro hebben opgehaald! Het geeft 
hiermee aan dat er grote behoefte is 
dat deze AED wordt geplaatst. Heel 
veel dank hiervoor!

❣ Noodzaak van opleiden
Tijdens de bezoeken waarin we veel 
vragen en tips kregen van bewoners 
werd ons duidelijk dat alleen een 
aanschaf van een AED onvoldoende 
is, het is ook noodzakelijk voldoende 
bewoners in het dorp op te leiden 
zodat zij kunnen reanimeren en de 
AED bedienen. Waarom is dit nodig? 
De situatie veroorzaakt stress, het is 
daarom belangrijk dat iemand weet 
wat hij/zij moet doen omdat het 
tijdspad van 6 minuten cruciaal is. 
We stellen voor dat we proberen 8-10 
mensen op te leiden.

❣ Plaats van AED
De AED zal door een erkend 
bedrijf worden geplaatst aan De 
Theefabriek. Deze kosten zullen we 
bij de aanschaf berekenen.
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❣ Hoe nu verder
Aan u is de vraag wie wil worden 
opgeleid in het bedienen van een 
AED/reanimeren. Dit is een cursus 
van 3 uur in het dorp. Daarna volgt 
jaarlijks een herhalingscursus van 
1.5 uur. Om vooral zoveel mogelijk 
kans op beschikbaarheid te hebben, 
denken we hier vooral aan bewoners 
die niet (meer) werken. 
Heeft u hiervoor belangstelling dan 
kunt u contact met ons opnemen 
met het bestuur via mailcontact 
secretariaat@houwerzijl-dorp.nl of 
telefoon 0610303973.
Zo gauw alles rond is, kunnen we 
overgaan tot de aanschaf en dan 
zullen we dit u melden. Omdat we 
nu meer geld hebben opgehaald 
dan nodig, zal dit procentueel in 
mindering op de toegezegd bedragen, 
worden gebracht.

Dorp zonder Dak

Ondanks de coronacrisis kunnen 
we melden dat het project gestaag 
vordert. De Koek en Zopie heeft een 
aantal weken vooral door het weer 
wat de bouw betreft even stil gestaan, 
maar wordt dezer dagen weer op-
gepakt. De bouw is nog niet in de ban 
gedaan  door het coronavirus. In het 
weekend van 28 maart zijn de bomen 
gepland en vogelhuisjes verdeeld 
over de Houwerzielsters die daar 
gebruik van wilden maken. Daar is 
veel gebruik van gemaakt. 
We hebben contact gehad met de 

geldschieters voor dit project en hen 
medegedeeld dat we grote vorde-
ringen maken, maar dat we wel 
wat vertraging oplopen. Daar is 
alle begrip voor. Op 18 maart staat 
een volgende Doedag gepland. We 
moeten nog bloemenzaad zaaien, de 
barbecue/buitenkeuken aanleggen en 
speeltoestellen plaatsen. Het zaaien 
doen we in beperkte kring.
De andere taken gaan we of 
uitbesteden of uitstellen. Want het 
is  niet verstandig om dat nu te doen 
in verband met de coronacrisis. We 
proberen er wel de vaart in te houden 
en danken allen die zo enthousiast 
meewerken.
Laten we ervoor zorgen dat de corona 
ons niet treft.

Werkgroep dorpshuis zonder dak 
Anko, Jano en Jan

Dorpsbudget

Zoals al eerder is gemeld in de 
nieuwsbrief heeft de Gemeente 
Hogeland besloten om drie jaar te 
experimenteren met een dorpsbudget. 
Het budget voor Houwerzijl is 14.330 
euro per jaar.
Er moeten projecten worden in-
gediend met een draagvlak van de 
Houwerzielsters.
Met het bestuur heb ik afgesproken 
dat het wenselijk is om een systeem 
op te zetten waarbij alle Houwer-
zielsters de mogelijkheid krijgen om 
te kiezen voor bepaalde projecten. 
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Daarnaast is het wenselijk om een 
soort jury te formeren die enerzijds 
mensen ondersteunen om het project 
te formuleren en door de procedure 
van de gemeente te loodsen en 
anderzijds een systeem om de 
inspraak van alle Houwerzielsters  
te waarborgen. Het plan is om alle 
Houwerzielsters per huishouden per 
jaar een viertal waardebonnen ter 
waarde van ongeveer 30 euro toe te 
delen, die iedereen kan toekennen 
aan de projecten die de komende 
jaren worden ingediend. Binnenkort 
zal u een schrijven ontvangen met de 
waardebonnen waarin de spelregels 
worden uitgelegd.  Op de website 
https://houwerzijl-dorp.nl wordt in 
een aparte powerpointpresentatie dit 
plan verder toegelicht. 
Ik kom graag in contact  met Hou-
werzielsters die in een soort jury 
die dit proces gaan bewaken zitting 
willen nemen en met mensen die 
projectvoorstellen  hebben.

Jan de Keijzer
Jandekeijzer285@gmail.com

06-19996294
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Bericht van gemeente
Het Hogeland

Door de maatregelen rondom het 
Coronavirus kiezen steeds meer 
mensen ervoor om sociale con-
tacten te vermijden. Veel van deze 
mensen zitten nu alleen thuis. Dit 
ervoor zorgen dat inwoners zich 
eenzaam en angstig voelen. Om de 
contacten met de familie, vrienden,  
mantelzorgers en hulpverleners 
mogelijk te maken, biedt het digitale 
platform Stamtafel de mogelijkheid 
elkaar online te ontmoeten via een 
digitale groepstafel. De gemeente 
Het Hogeland is de eerste gemeente 
in Nederland die hier gebruik van 
maakt.
Aanmelden voor de Stamtafel kan 
via www.hethogeland.nl/stamtafel. 

☛	 De gemeente probeert via 
Mensenwerk Het Hogeland en het 
sociaal team er te zijn voor specifieke 
vragen over zorg en voor kwetsbare 
inwoners. Mensenwerk is te bereiken 
via 0595-745090, inwoners die 
iemand kennen die hulp nodig heeft 
of een luisterend oor worden verzocht 
dit door te geven aan Mensenwerk. 
Zij nemen dan telefonisch contact op 
met deze inwoners om te kijken hoe 
zij kunnen helpen. 

Beren spotten in Houwerzijl


