Nieuwsbrief september 2020
Voorwoord

Hierbij hanteert de gemeente het
ontwerpprincipe van de doorgaande weg als getoond op de
infoavond van 27 september 2018.
De huidige klinkers worden vervangen door een asfaltweg met
goten. Daarnaast worden er enige
kleine rioleringswerkzaamheden
uitgevoerd (vernieuwen putdeksels en kolken).

We hopen dat ieder een goede
zomer periode heeft gehad en een
ieder fijne maanden heeft gehad.
Jammer genoeg is de zomertijd
nu bijna voorbij, de lucht wordt
vochtiger en het licht krijgt een
mooie gloed; de herfst is in aantocht. Ook weer spannend wat
het nieuwe seizoen ons weer gaat
brengen.
Oproep vanuit het dorp
Nieuws over de Hoofdstraat

Enkele bewoners hebben het bestuur gevraagd een oproep te
doen aan de eigenaren van honden
omdat er op de trottoirs en in het
speelbos regelmatig hondenpoep
wordt aangetroffen. We willen de
hondenbezitters dan ook vragen
hier alert op te zijn en dit op te
ruimen, neem daarom zakjes mee.

In 2018 is er regelmatig gesproken
en informatie verstrekt over de
doorgaande weg in Houwerzijl.
Tijdens inloopbijeenkomsten in
de Theefabriek zijn ontwerpen
getoond en besproken.
Op basis van gesprekken en
onderzoeken is in 2018 een
belangrijk deel van de Hoofdstraat
aangepakt. Het was toen niet
mogelijk de andere wegvakken
van de weg mee te nemen.
Dat gaat nu gebeuren: de werkzaamheden worden binnenkort
(vanaf 21 september) uitgevoerd.

Laatste nieuws over AED
Zoals u heeft gelezen is er bij de
gemeente een aanvraag gedaan
voor de aanschaf van een AED.
Na aanleiding van deze aanvraag
is enkele malen contact met de
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gemeente geweest waarin aanvullende informatie aan het bestuur werd gevraagd. We hopen
dat er binnenkort positief bericht
van de gemeente komt zodat we
de AED kunnen aanschaffen.

Na afloop van de Doedag op
31 oktober presenteren de initiatiefnemers van enkele goed
ontvangen initiatieven hun vorderingen aan het dorp. Het is de
bedoeling dat hier een constructieve discussie met de dorpelingen
ontstaat waarbij een ieder zijn of
haar bevindingen, suggesties of
zorgen aan het dorp hoorbaar kan
maken.

Doedagen zaterdag 26 september en 31 oktober 13.30-17 uur
In het voorjaar zijn de Doedagen
goed verlopen, iedereen kon met
voldoende afstand i.v.m de Corona
maatregelen, meehelpen aan het
onderhoud van het speel- bos.
Daarom willen we de Doedagen
van 26 september en 31 oktober
van 13.30-17.00 uur ook door laten
gaan. Onder de speeltoestellen en
de paden ligt flink wat onkruid.
De gemeente is gevraagd van
te voren de paden los te maken,
zodat wij dit makkelijker schoon
krijgen van onkruid. Ook kunnen
de vogelhuisjes schoon worden
gemaakt.
Na afloop nodigen we alle
deelnemers uit om samen nog wat
te eten en drinken.

Dorpsfeest
Wat een geweldig leuk en gezellig
feest hebben we er met elkaar
van gemaakt! En wat waren we
met veel bewoners (67), gezellig
bijpratend of elkaar voor het eerst
ontmoetend.
De middag begon met een speurtocht voor de kinderen door
het speelbos, waar aan de hand
van foto’s het woord Dorpsfeest
moest worden gevonden. De
volwassenen hadden een wat
moeilijkere
bomenspeurtocht
maar zijn ook allemaal geslaagd.
Aan het eind van de middag
werd de Koek en Zopie feestelijk geopend. Hier ging een
dankwoord aan vooraf naar
de subsidieverstrekkers en de
bouwers, en naar de werk-groep
die veel tijd in de diverse projecten (Koek en Zopie, speeltoestellen, Plukbos) heeft gestoken

Enquête Dorpsbudget
Op 26 september zal er een toelichting op de resultaten van
onlangs gehouden enquête over
het Dorpsbudget volgen.
Deze bijeenkomst is om 17.00 uur
bij de Ui.
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waardoor het een heel mooi geheel is geworden.
Onder het genot van live muziek
werd in de UI door de koks een
heerlijk feestmaal klaargemaakt.
Meezingend of luisterend naar
de muziek; het was een vrolijk
geheel! Ook was het leuk dat er
verschillende kinderen en volwassenen zelf ook hun muziek
lieten horen.
De avond werd afgesloten met
verzoeknummers waarbij uitbundig werd gedanst.
Kortom het was een zeer geslaagd
feest!

ningmeester), André Pleszynski
(secretaris) en Dineke van Houwelingen (feestcommissie)
De volgende zaken zijn in 2019
georganiseerd:
Lammetjesdag (23 mei 2019)
bij de familie Mulder. Ondanks
de late datum en de wat grotere
lammetjes hebben de kinderen
ook dit jaar weer genoten. We bedanken de familie Mulder voor
de gastvrijheid.
Doedagen met betrekking op
het onderhoud van het Speelbos.
Er zijn schelpen geleverd en
de schelpenpaden zijn van een
nieuwe laag voorzien er is zand bij
de klimtoestellen opgebracht en
het nodige onkruid is verwijderd.
Ook is er met de bosmaaier en
de heggenschaar onderhoud aan
de alsmaar verder oprukkende
bramenstruiken gepleegd.

Jaarverslag 2019 Dorpsbelangen Houwerzijl
Elk jaar doet de dorpsvereniging
verslag van de georganiseerde
activiteiten en gerealiseerde zaken
binnen het dorp. Het verslag
wordt normaliter toegelicht op
de jaarlijkse ledenvergadering in
maart of april in het jaar daarop.
Vanwege de Coronacrisis is er tot
nog toe geen ledenvergadering
georganiseerd. Het jaarverslag
2019 wordt dit keer anders dan in
andere jaren schriftelijk onder de
leden verspreid.

Zomerfeest bij de Ui. Het was
mooi weer en er was een mooie
opkomst de barbecue met de
sateetjes van Jano en Jerry waren
een groot succes.

De schuurverkoop werd dit jaar
door de weergoden ernstig gehinderd, het regende een groot
deel van de dag en dat heeft
Het bestuur bestond in 2019 uit:
de bezoekersaantallen geen
Danielle van der Zijl Parmentier goed gedaan. Waar vorig jaar
(voorzitter), Dick Ronner (pen- honderden mensen het dorp be3

Sint Maarten 2020

zochten waren het er dit jaar
fors minder. Wel is er weer een
leuk stukje in de Ommelander
verschenen, we hopen op beter
weer en meer deelnemers bij volgende edities.

Elk jaar wordt in Houwerzijl Sint
Maarten gevierd.
Vaak wordt verondersteld dat het
feest teruggrijpt op een Germaans
winterfeest. Het verhaal van MaarSint Maarten viel dit jaar op zonten en de arme man is een oud
dag en is in het dorp dit jaar ook
verhaal. Maarten is door zijn
op zondag gevierd (11 november).
goede daad door de katholieke kerk
Veel dorpen vierden het echter op
Heilig gemaakt. Daarom staat er
10 november en dit heeft geleid
voor zijn naam het woordje Sint.
tot extra bezoekers uit naburige
Als bedelfeest was Sint Maarten
dorpen bij ons. Na afloop hebben
lange tijd een feest voor de armen.
de dorpskinderen bij de ui warme
Rijke burgers zagen hun kinderen
choco gedronken.
er liever niet aan mee doen. Pas
Sinterklaas heeft in 2019 ons begin twintigste eeuw veranderde
dorp niet voorbij gelopen en deze houding. Het Sint Maarten
was gezellig aanwezig in de feest werd toen juist gezien als
Theefabriek, hij kwam dit jaar een mooie, eigen traditie, die
per Koets ! Er waren gelukkig behouden moest worden.
veel dorpskinderen afgekomen Nog altijd vieren we het feest
op het sinterklaasfeest en het was van Sint Maarten. Elk jaar, op 11
dan ook een gezellige ohtend voor november, gaan de kinderen uit
Houwerzijl langs de mensen met
jong en oud.
een lampion en een vrolijk liedje
In plaats van een oudjaarsfeest is
om licht te brengen.
er in 2020 een nieuwjaarsborrel
bij de Ui georganiseerd.
Doet u mee? Laat dit dan merken
Zoals elk jaar heeft de dorps- door een lichtje en/of kaarsje voor
vereniging ook in 2019 een het raam te zetten. We sluiten
Dorpsschouw ingeleverd, door de gezamenlijk af rond 19 uur bij
reorganisatie van de gemeente is de Ui met brood knakworst en
deze echter niet opgepikt door de warme chocomelk. Iedereen uit
gemeente zoals we dat gewend het dorp wordt hierbij van harte
uitgenodigd!
waren.
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