Nieuwsbrief november 2020
Beste dorpsbewoners van ons mooie
Houwerzijl
Wat een raar jaar hebben we gehad. Het Covid-19
virus heeft veel roet in het eten gegooid.
Dorpsfeestjes, eten bij de buren, doe-dagen
enzovoorts dat helaas niet door heeft mogen gaan
vanwege de veiligheid van onze dorpsbewoners. Ook
de feestjes die er nog aan zitten te komen tijdens de
sfeervolle donkere dagen van 2020 worden nu in
kleine vorm thuis gevierd. Toch heeft 2020 ook veel
moois gebracht. De saamhorigheid in het dorp is
vergroot. Dankbaar als je op straat even met elkaar
kon praten, even een glimlach delen of voor iemand
een kleine boodschap doen. Fijn dat we op elkaar
kunnen rekenen! We gaan in deze nieuwsbrief een
kleine blik achteruit doen en een weer met frisse
moed vooruit! Op naar en mooi, gezond en liefdevol
2021!
Evaluatie Doe-dagen
Bij de doe-dag van 26 september was er een mooie
opkomst! Echt Chapeau! We hebben veel kunnen
doen. De bramen zijn flink terug gesnoeid, het teveel
aan gras is onder de speeltoestellen weggehaald. Er
zijn extra palen bij de zandbakrand geplaatst en de
vogelkastjes zijn schoon en klaar gemaakt voor het
volgende broedseizoen. Ook is het touw bij de
glijbaan weggehaald. Gelukkig was er genoeg tijd om
gezellig bij te kletsen.
Het was handig dat de Koek en Zopie nu gebruikt kon
worden. We hebben zo koffie, thee en fris kunnen
schenken aan de vrijwilligers die hard hebben
gewerkt aan “ons plekje”. Na afloop was er nog een
heerlijke stoofpot met brood om weer aan te sterken.
De officiële doe-dag van 31 oktober was afgelast,
maar met een clubje van 4 personen is er toch het
één en ander gebeurd in het onderhoud van het
speelbos. De nieuw ingezaaide bloemenweide, de
stappalen bij de glijbaan bult en de paddenpoel is
gedeeltelijk gemaaid en de basketbalpaal is
weggehaald. Dit was de laatste doe-dag van 2020.
Hopelijk kunnen we in 2021 weer samen flink de
handen uit de mouwen steken!

Sint Maarten
Wat een gezellige avond hebben de kinderen gehad.
De mooie lampion creaties hebben de kinderen
mogen showen bij vele deuren waar een lichtje
zichtbaar was. Er waren passende manieren
gevonden om de kinderen “corona-proof” te voorzien
van een heerlijk snoepje. Ook werd er onderweg
warme chocolademelk aangeboden. Wat een
heerlijkheid! En het weer zat ook nog eens mee,
geen wind, geen regen en geen koude vingers 😉
Helaas hebben we door de regels vanuit het RIVM
geen bijeenkomst bij de Ui kunnen organiseren.

De mededelingen vanuit het bestuur
Hondenpoep….
Vanuit het dorp wordt er nog geregeld gemopperd
over loslopende honden en de drollen die daarbij
horen 😉
Iedereen heeft wel een mening over de honden in
het dorp en over hondenpoep. Om onrust te
vermijden volgen hieronder de belangrijkste
gemeentelijke regels:
“Het is de eigenaar of houder van een hond verboden
om een hond te laten lopen op een voor het publiek
toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide.”
“Honden binnen de bebouwde kom moeten
aangelijnd.”
“Degene die zich met een hond op een openbare
plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de
uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden
verwijderd!!!”
Eenieder wordt geacht zich aan deze regels te
houden….
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AED

Nieuwjaars borrel

Wij hebben een geldbedrag van de gemeente Het
Hogeland mogen ontvangen voor het aanschaffen
van een AED vanuit het DorpsBudget. We zijn nu
bezig om het aan te schaffen en de laatste puntjes
op de `i` te zetten. We verwachten dat de AED begin
2021 in ons dorp hangt. We kunnen op dit moment
nog geen trainingen aanbieden vanwege corona.
Zodra het wel mogelijk is, willen we dit zo spoedig
mogelijk op pakken en geïnteresseerden kunnen zich
daar dan voor opgeven.

Vanwege de leuke reacties op onze nieuwjaarsborrel
van afgelopen oud en nieuw, willen we jullie graag
weer uitnodigen voor onze nieuwjaarsborrel. Dit keer
op vrijdag 1 januari 2021 van 16:00-18:00 bij de Ui in
het Speelbos.
Wel moet er even bij gezegd worden: Alleen als de
situatie, omtrent het Corona virus, het toelaat. Mocht
het niet door gaan, dan zullen we dit d.m.v. een
extra briefje aan jullie laten weten.
De jaarplanning van 2021

Rabo Club Support
Ook dit jaar heeft Dorpsbelangen weer een bijdrage
van de Rabobank ontvangen. Het gaat om 50 euro.
Die bijdrage gebruiken we om de kosten van de
website deels te betalen. Zo kunnen we leden en
niet-leden informeren over wat we met elkaar in ons
dorp organiseren. Aardig om te weten is dat sommige
mensen die een huis in Houwerzijl te koop zien staan
op onze website kijken om een indruk te krijgen van
de sfeer in ons dorp. Kijk zelf ook eens op ons
visitekaartje: houwerzijl-dorp.nl .
Bestuur
Dineke heeft het bestuur per 1 september jl. helaas
verlaten. We hebben Attie Bos bereid gevonden om
Dineke waar te nemen tot de volgende
jaarvergadering.

Vrijdag 1 januari ‘21
Donderdag 3 juni ‘21
Informatie volgt later
Zaterdag 10 april ‘21
Zaterdag 19 juni ‘21
Zaterdag 3 juli ‘21
Zaterdag 7 augustus ‘21
Zaterdag 25 september ‘21
Zaterdag 30 oktober ‘21
Donderdag 11 oktober ‘21
Zaterdag 20 november ‘21

Dineke, bedankt voor je inzet!

Nieuwjaarsborrel bij
de Ui
Jaarvergadering
Lammetjes-dag
Doe-dag #1
Speelbos
Doe-dag #2
Speelbos
Zomerfeest
Schuurverkoop
Doe-dag #3
Speelbos
Doe-dag #4
Speelbos
Sint Maarten &
afsluiting
Sinterklaas intocht
Houwerzijl

Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud van
de dan geldende regels!

Dan een blik vooruit
Sinterklaas en zijn pieten
Helaas hebben we het Sinterklaasfeest dit jaar anders
gevierd. Sinterklaas en zijn pieten zijn met paard en
wagen dor het dorp gereden. Bij de meeste kinderen
hebben zij een kadootje afgeleverd en een glimlach
op de gezichten getoverd. Wat fijn dat dit feestje
toch nog een beetje gevierd is. We hopen wel dat we
volgend jaar dit mooie traditionele feest met alle
dorpsbewoners mogen en kunnen vieren.
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