Nieuwsbrief juni 2021

Hallo dorpsbewoners van Houwerzijl,
De warme zonnestralen verwennen ons alvast als
voorproefje op een mooie zomer. Groene bomen en
struiken, mooie kleurrijke klaprozen en boterbloempjes,
ze brengen nog meer zin in zon! Hopelijk een zomer waar
we weer gezellig samen mogen en kunnen zijn en waar we
kunnen genieten van gezellige momenten in het dorp,
zoals met een doe dag, zomerfeest en een schuurverkoop.
En natuurlijk de borrelmomentjes die georganiseerd zijn
door dorpsbewoners.
Lezen jullie mee met deze nieuwsbrief?
_______________________________________________
Hier komen de mededelingen vanuit het bestuur
Jaarvergadering
Het was al later gepland dan voorgaande jaren vanwege
alles rondom Corona, maar nog te vroeg. We mogen
helaas nog niet samen komen om te vergaderen Het is
niet haalbaar om op 1,5 meter alles te regelen; ook buiten
mocht dat volgens de regels nog niet. We hebben
daardoor besloten deze af te lasten. Tijdens de
nieuwsbrieven zijn jullie al op de hoogte gesteld van wat
er afgelopen jaar allemaal heeft afgespeeld in ons mooie
Houwerzijl. Toch voor ieder die de nieuwsbrief niet heeft
kunnen lezen, een klein jaarverslagje van 2020:
Helaas heeft de Coronapandemie de activiteiten van de
dorpsvereniging ernstig beperkt. De lammetjes dag, de
schuurverkoop en de nieuwjaarsborrel konden allen niet
doorgaan. Ook de jaarvergadering is vorig jaar, net als dit
jaar, komen te vervallen.
Toch zijn er ook activiteiten en zaken die wel mogelijk
waren, sommige anders dan u gewend bent, maar met in

achtneming van de landelijke richtlijnen van het RIVM. Het
zomerfeest hebben we met looproutes, eigen stoelen en
persoonlijk bestek en bekers veilig weten te organiseren.
Met een opkomst van meer dan 60 feestgangers kan van
een groot succes gesproken worden! Ook hebben de
kinderen op 11 november wederom sint maarten gelopen.
Helaas zonder afsluiting, maar het was een geslaagde
avond. Tot slot is Sinterklaas in afgeslankte vorm toch nog
langs geweest! Het was één grote verrassing voor het
gehele dorp! Maar wat werd er leuk gereageerd! Zo werd
een klein feestje een groot waardevol feest voor groot en
klein.
Naast de vaste activiteiten hebben we ook afgelopen jaar
doe dagen georganiseerd waarbij onderhoud aan
schelpenpaden, de speeltuin en speelbos door een kleine
groep dorpsgenoten steevast is uitgevoerd. Dank voor al
jullie inzet! Dat doet veel voor het dorp.
Met betrekking tot subsidieverlening van werken aan de
dorpen en dorpsbudgetten kunnen we melden dat de koek
en zopie tent, de AED en het project bomen in het dorp
groen licht/vorm heeft gekregen. De AED is inmiddels
geplaatst en het project bomen zal waarschijnlijk in de
herfst gerealiseerd worden.
Zoals elk jaar is de schouw gelopen en ingeleverd, ook zijn
meldingen van voornamelijk lantaarnpalen met
mankementen meerdere malen doorgegeven aan de
gemeente.
Misschien dat we later in het jaar toch nog besluiten om
een samenkomst te houden en dan alsnog een soort van
vergadering te hebben. We houden jullie daarvan op de
hoogte.
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Het nieuwe Houwerzijlboek ~ DorpsBudget
Zijn jullie ook al flink bezig voor het boek van Houwerzijl?
De eerste bijdragen zijn binnen. We zien graag een mooie
foto en een bijpassende tekst. Dan kunnen we daar ook
mee verder. In het boek komen recente foto’s van alle
huizen in ons dorp. Liefst met de bewoners ervoor, maar
dat hoeft niet per se. 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 (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. Als voorbeeld is er de
foto en stukje tekst van Klaas en Albert van Dijksweg 10 er
even aan toegevoegd, dan hebben jullie een idee wat je in
zou kunnen leveren.

We hebben op advies van de gemeente, politie en
jongerenwerkers borden laten neerzetten. De
voetgangers borden zijn geplaatst zodat de politie kan
handhaven als er weer scooters en brommers door het
Speelbos racen. Staan die er niet, dan kan de politie
namelijk helemaal niets.
Wij hopen dat, nu de jeugdsozen weer open zijn, de
jongeren daar weer hun pleziertjes kunnen hebben zodat
wij de rust in ons dorp terugkrijgen...
Zijn er nog vragen over dit punt? Stel ze,
secretariaat@houwerzijl-dorp.nl
AED
De AED wordt is opgehangen en aangesloten bij de
Theefabriek door de installateur. We hopen dat
binnenkort de trainingen van de vrijwilligers kunnen
beginnen.

Het speelbos

Doe-dag

Er kwamen vragen vanuit het dorp over het Speelbos en
de borden die daar nu zijn geplaatst. Waarom? Is het
allemaal echt nodig?

10 april hebben we een mooie en gezellige doe-dag
gehad. Wat fijn dat we weer even lekker samen konden
zijn. Er is weer veel onkruid verwijderd, hout gezaagd en
gekloofd, teksten uit de Ui verwijderd en we hebben
samen natuurlijk ook genoten van de klets momentjes
met de koffie en de thee. Bedankt voor de gezellige
opkomst! Bedankt!

Helaas hebben wij in samenwerking met jongerenwerkers
Hogeland, gemeente Hogeland, Politie en dorpsbewoners
rondom het Speelbos moeten besluiten dat het inderdaad
echt nodig was. We hebben een rumoerig jaar gehad in
het Speelbos vanwege jeugd uit omliggende dorpen die
niet meer terecht konden in de jeugdsozen vanwege de
sluitingen ivm Corona. Zij veroorzaakten nogal overlast
door geluiden, verkeer, afval dumpen (glasscherven).
Voor veel omwonenden betekende dat veel slapeloze
nachten.
We hebben gesprekken gehad met de jeugdigen zelf,
samen met een clubje dorpsbewoners, jongerenwerkers
en dorpsbelangen. Ze beloofden gouden bergen, wilden
graag helpen met doe dagen, wat wij erg op prijs stelden,
maar helaas kwamen ze niet opdagen. En ja, we hebben
ze meerdere keren welkom geheten, want het is een plek
voor iedereen die daar graag mag zijn. Voor ontspanning,
voor een lolletje en plezier, maar als het allemaal weer
door henzelf verpest wordt door overal glas neer te
gooien, geluidsoverlast te creëren en het dorp op zijn kop
te zetten is het op den duur klaar.

Fietspad Zoutkamp-Garnwerd
De gemeente is in samenwerking met het waterschap
Noorderzijlvest is begonnen aan de ontwikkeling van
een fietspad dat van Zoutkamp naar Garnwerd zal
lopen. Het beoogde tracé zal over de Reitdiepdijk
lopen. De voorlopige plannen worden binnenkort bij
direct belanghebbenden toegelicht. De gemeente
hoopt nog voor de zomer de definitieve plannen te
presenteren.
Glasvezel
Het bedrijf Delta fiber doet onderzoek naar de
haalbaarheid van glasvezel in de kern van het dorp,
hierover volgt binnenkort een gesprek. We houden
jullie op de hoogte van de uitkomsten.
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Dan een blik vooruit, we kijken even naar wat er op de
planning staat.
Doe-dag
Zaterdag 19 juni 2021 gaan we weer los in het Speelbos!
We gaan weer onkruid wieden rondom de
speeltoestellen, een poging waterbaan schoonmaken.
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. Helpen jullie mee?
Zomerfeest
Ja ja! We gaan weer een poging doen! We gaan het
proberen nog leuker en gezelliger te maken dan
voorgaande jaren! Doen jullie mee? Er zal binnenkort een
briefje rondgaan met meer info en een opgave strookje.

De jaarplanning van 2021
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

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!
Als het nodig is sturen we extra briefjes rond.

Mocht je zin hebben om mee te doen met de organisatie,
wees welkom met meld je aan via de
secretariaat@houwerzijl-dorp.nl of 06-22121713.
Schuurverkoop
We hebben weer een schuurverkoop op de planning
staan!
Meld je aan op secretariaat@houwerzijl-dorp.nl of stuur
een appje naar 06-22121713. Dan zorgen wij voor een
plattegrond waar jullie op aangemerkt zullen staan. Deze
zal dan in het dorp te vinden zijn voor bezoekers. Ook
krijgen jullie deze zelf ook in de bus. Zijn jullie al spullen
aan het uitzoeken in huis of juist de schuur aan het
opruimen? 😉
We moeten ons natuurlijk wel houden aan de dan
geldende RIVM regels omtrent de maatregelen Corona.
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