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Hallo dorpsbewoners van Houwerzijl, 

En toen kwam ineens de lente om de hoek kijken. De 

bloembolletjes die langzaam aan hun prachtige 

bloemen laten zien, de lammetjes die nu geboren 

gaan worden, even een praatje op straat maken 

omdat je weer meer naar buiten gaat nu het zonnetje 

ook steeds vaker zijn zonnestralen laat zien. 

Een mooi moment om even te gaan kijken wat deze 

periode ons allemaal nog gaat brengen. Door de 

corona toestanden weten we helaas dat we niet alles 

door mogen en kunnen laten, maar toch gaan we 

proberen of we een doe-dag kunnen organiseren en 

een jaarvergadering. Ook zullen we meer informatie 

brengen over Dorpsbudgetten en de AED. Lezen jullie 

met ons mee? 

 

Hier komen de mededelingen vanuit het bestuur 

WORD LID! 

Momenteel heeft Dorpsbelangen 61 leden. Dat is een mooi 

aantal. Maar er zijn Houwerzijlsters die nog geen lid zijn. 

Hen vragen we hierbij dan om ook lid te worden. Als 

bestuur zien we dat als een vorm van waardering voor wat 

we op touw zetten, al is dat in coronatijd helaas minder 

dan we graag zouden willen. 

Er is ook een financiële reden. We zijn blij dat de aanschaf 

van de AED uit het DorpsBudget betaald kon worden. De 

installatie die eenmalig is en de training van vrijwilligers 

om met de AED om te kunnen gaan, komt jaarlijks terug 

en is voor rekening van Dorpsbelangen. Die jaarlijkse 

training zal vermoedelijk steeds weer €200,00 - €300,00 

kosten. 

Daar komt bij dat de subsidie die Dorpsbelangen 

van de gemeente Het Hogeland ontvangt van €384,00 

(2020) gedaald is naar €250,00 (2021). 

Omdat er op korte termijn geen jaarvergadering is, heeft 

het bestuur voor 2021 de contributie weer op €10,00 

vastgesteld. Die contributie van onze leden, en dus ook 

van mensen die zich nu aanmelden, hebben we hard 

nodig. 

Het aanmeldformulier is te vinden op houwerzijl-dorp.nl of 

kan aangevraagd worden bij Dick Ronner (telefoon 0595-

577247). De meeste mensen hebben een machtiging 

gegeven voor de contributie. Eind maart zal de incasso 

plaatsvinden. 

Willen de leden die geen machtiging hebben geregeld zelf 

10 euro overmaken op rekening NL49 RABO 0335 2184 66 
t.n.v. Dorpsbelangen Houwerzijl o.v.v. contributie 2021. 

Een machtiging aanvragen?  Bel even met Dick, telefoon 

0595577247. Graag, dat scheelt de penningmeester veel 
werk. 

 

Het nieuwe Houwerzijlboek ~ DorpsBudget 

Door de coronatoestanden is er nog geen begin gemaakt 

met het Houwerzijlboek. Daarom is besloten nu met de 

foto’s te beginnen. De teksten komen dan later. Het is de 

bedoeling dat zoveel mogelijk gedaan wordt door onze 

dorpsgenoten. Wat is de bedoeling? 

In het boek komen recente foto’s van alle huizen in ons 

dorp. Liefst met de bewoners ervoor, maar dat hoeft niet 

persé. In het eerste geval is het aardig je buren te vragen 

om deze foto te maken, in het tweede geval kun je het ook 

zelf doen. Graag erop letten dat er op de foto genoeg 

ruimte om het huis is (voorgrond, lucht, ruimte aan beide 

zijkanten). Het kan nodig zijn om de foto’s bij te 

snijden. Als het lukt de foto maken als het een beetje 

zonnig is. Let wel op de foto niet overbelicht wordt. De 

foto’s graag mailen met straatnaam en huisnummer erbij 

naar boek@houwerzijl-dorp.nl. 

Daarnaast is het de bedoeling dat bij elk huis (of een paar 

huizen naast elkaar) ook een oude foto komt. Heb je oude 

foto’s? Die foto’s kun je misschien zelf scannen en mailen. 

Je kunt ze ook in de brievenbus van Havenstraat 2 doen of 

even bellen (0595-577237) en daarna in de winkel 

afgeven. 

We gaan er met elkaar iets moois van maken! Dick 

Ronner. 

Bagger in speelbos 

Het was even schrikken toen er in het Speelbos ineens 

kleine baggerdepots waren gemaakt. Dit had gemeente 

Het Hogeland helaas niet met ons kortgesloten. Na een 

aantal telefoontjes hebben zij de meeste bagger toch nog 

afgevoerd en hebben ze achter in het Speelbos het laatste 

depot afgezet met linten. Zodra het mogelijk is zullen ze 

de grasranden weer opnieuw inzaaien met gras. 
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De steiger 

De gemeente heeft onlangs de steiger in de haven 

vervangen, deze was al geruime tijd aan vervanging toe, 

er ontbraken enkele planken en de trap naar beneden was 

glad en onveilig. De nieuwe hardhouten steiger heeft anti 

slip strips in de traptreden en ziet er weer netjes uit. Ook 

zijn de ontbrekende kinderkopjes in de bestrating 

aangevuld. 

Bankje Speelbos 

Achterin bij de kastanjeboom een nieuwe bank geplaatst 

door de gemeente. Ook hebben ze een bankje bij de 

Speelplaats geplaatst. 

Lammetjes dag 

In overleg met Tjada en Jan Mulder is in verband met 

corona besloten dit jaar geen 'lammetjes dag' te 

organiseren. We organiseerden dat altijd op een 

afgesproken zaterdag, met limonade, koffie/thee en wat 

lekkers erbij. Maar... als jullie de lammetjes willen 

bewonderen, zijn jullie welkom op de boerderij. 

AED 

De AED wordt binnenkort aangesloten bij de Theefabriek 

door de installateur. De locatie is in de buurt van de 

dienstingang. De AED zal zich bevinden in een kast met 

pin slot. De code is bekend bij de meldkamer van 112. We 

hopen dat binnenkort de trainingen van de vrijwilligers 

kunnen beginnen. 

De hulpdiensten 

Vanuit de Brandweer van Zoutkamp werd ons gevraagd of 

wij alsjeblieft het dorp wilde vragen om auto’s etc niet 

langs de weg te parkeren bij wegversmallingen of smalle 

straatjes. De brandweer is bang dat ze er laat op de plek 

des onheils zullen aankomen. Het kan om leven of dood 

gaan. Houd rekening met elkaar voor elkaar ♥ 

 

Dan een blik vooruit, we kijken even naar wat er op de  

planning staat. 

Doe-dag 

En ja hoor! Zaterdag 10 april 2021 gaan we weer beginnen 

met de allereerste Doe-dag van dit jaar! We hebben op de 

planning staan om de speeltoestellen in het speelbos 

schoon te gaan maken. Dit wordt een klusje, maar vele 

handen maken licht werk! We gaan dit natuurlijk wel zo 

Corona-proof mogelijk doen. Dat wil zeggen: we houden 

ons aan de RIVM regels! 

Deze Doe-dag begint om 13.30 en voor koffie en thee 

wordt gezorgd.  

Jaarvergadering 

We gaan proberen of we een jaarvergadering kunnen 

houden op donderdag 3 juni 2021 bij de Theefabriek. 

De bedoeling is dat we om 19.30 beginnen met een kopje 

thee of koffie en dan beginnen met alleen de leden van 

dorpsbelangen Houwerzijl. Hierin worden de financiën 

besproken. Om 20.00 zal het algemene gedeelte beginnen 

wat voor alle dorpsbewoners van Houwerzijl toegankelijk 

is. Wees Welkom! 

De jaarplanning van 2021 

 

Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud van de dan 

geldende regels!  

Als het nodig is sturen we extra briefjes rond. 

Zaterdag 10 april ‘21 Doe-dag #1 Speelbos 

Donderdag 3 juni ‘21 Jaarvergadering 

Zaterdag 19 juni ‘21 Doe-dag #2 Speelbos 

Zaterdag 3 juli ‘21 Zomerfeest   

Zaterdag 7 augustus ‘21 Schuurverkoop 

Zaterdag 25 september ‘21 Doe-dag #3 Speelbos 

Zaterdag 30 oktober ‘21 Doe-dag #4 Speelbos 

Donderdag 11 oktober ‘21 Sint Maarten & 

afsluiting 

Zaterdag 20 november ‘21 Sinterklaas intocht 

Houwerzijl 
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