Nieuwsbrief oktober 2021
Hallo dorpsbewoners van Houwerzijl,
Daar is het “gewone” leventje weer. De
schoolvakanties zijn weer ten einde hier in het
Noorden van het land, de tenten weer
opgeborgen op de zolders en nu is het weer tijd
om de tuinen herfst en winterklaar te gaan
maken. Langzaamaan komen de herfstblaadjes
weer aan de bomen, de dagen worden weer
korter en de kaarsjes kunnen weer aan in de
huizen.
We gaan ons klaarmaken voor de activiteiten in
het laatste kwartaal van 2021 en dan gaan we
door naar 2022!
Lezen jullie mee met deze nieuwsbrief?
_______________________________________________
Doe-dag
19 juni en 25 september hebben we een mooie
en gezellige doe-dag gehad. Er is weer veel
onkruid verwijderd, en wat was het weer fijn om
even weer van de klets momentjes met de koffie
en de thee te genieten. Bedankt voor de
gezellige opkomst! Bedankt!
Zomerfeest
En daar was ie dan! Het zomerfeest van 2021
was weer een geslaagd feestje. Het doel was
om gewoon lekker samen te zijn en te genieten.
Dat was in ieder geval gelukt! We hebben bingo
gespeeld en er waren weer leuke prijsjes te
winnen 😉. Het eten was weer verrukkelijk en
iedereen heeft weer genoten 😊 bedankt voor
alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben
geleverd!
Schuurverkoop
De schuurverkoop, of terwijl “even gluren bij de
buren” 😉 was weer erg leuk! Er waren overal
door het dorp heen huizen en schuren
opengesteld voor bezoekers die konden
snuffelen tussen de spulletjes. En als afsluiting
hadden we een borrel bij de Ui met een zakje
chips.
Sparen jullie mee voor de volgende
schuurverkoop?

DorpsBudget
Op 14 oktober is er een voorlichtingsavond
m.b.t. het Dorpsbudget In De Theefabriek om
20.00 uur. De uitnodiging is al apart bezorgd.
Het nieuwe Houwerzijlboek
Er zijn inmiddels meerdere foto’s en stukjes
binnengekomen. Door omstandigheden is de
vaart er wel een beetje uit, maar de komende
tijd willen we weer gaan versnellen. Daarom
nogmaals de oproep: als je oude foto’s van je
eigen huis of van andere panden in Houwerzijl
hebt, scan ze dan en mail ze naar
boek@houwerzijl-dorp.nl .
AED
Omdat de meeste corona restricties opgeheven
zijn en we een werkende AED in het dorp
hebben kunnen we beginnen met het trainen
van een groepje dorpsbewoners hoe om te
gaan met het apparaat. We zijn voornemens om
bij voldoende aanmeldingen nog dit jaar een
cursus in te plannen. Wil je ook meedoen met
een training?
Geef je op via secretariaat@houwerzijl-dorp.nl
Glasvezel van Delta Fiber
In de nieuwsbrief van juni hebben jullie kunnen
lezen dat er plannen zijn voor het aanleggen
van een glasvezelnetwerk in Houwerzijl. Wij
hebben een gesprek met Delta Fiber gehad
over hun plannen,
Delta Fiber is bezig een grote speler te worden
op de glasvezelmarkt met veel ervaring in de
buitengebieden en kleine kernen.
Uiteraard hadden wij veel vragen en we
verwachten dat die ook bij jullie leven. Delta
Fiber is het bedrijf wat het netwerk levert (de
kabel in de grond legt en de aansluiting in de
woning oplevert), daarnaast komen er providers
die internet, televisie en telefoon bieden.
Inmiddels kunnen die providers al vergeleken
worden op www.gavoorglasvezel.nl.
Delta Fiber is van plan alle kernen in Het
Hogeland van glasvezel te voorzien, daarvoor
heeft zij wel als doel dat 35% van de huishoudens
deel gaan nemen. Zij starten in het oostelijke
deel van de gemeente maar ook voor Houwerzijl
is het al mogelijk om aan te melden.
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Mensen die zich nu al willen aanmelden kunnen
dat doen, je neemt dan een abonnement wat
ingaat op het moment dat het netwerk is
aangelegd. Uiteraard vervalt dit wanneer het
netwerk onverhoopt niet aangelegd zou
worden, je betaalt dus niks tot er ook
daadwerkelijk een aansluiting is. Het is ook
mogelijk om later nog aan te sluiten, dan zijn er
echter wel kosten (650 euro) aan verbonden.
Voor iedereen die zich tijdens de werving
aanmeldt zijn er geen kosten voor de aansluiting.
De voordelen van glasvezel zijn dat dit een
toekomstgericht netwerk is waar hoge
internetsnelheden mogelijk zijn. Snel downloaden
is voor veel mensen via de kabel al wel mogelijk,
glasvezel biedt echter de mogelijkheid om ook
uploaden met dezelfde snelheid te doen. Iets
wat met name veel mensen in het afgelopen
jaar als beperking hebben ervaren met
videobellen, online vergaderen etc.
Daarnaast is een glasvezelnetwerk open voor
alle aanbieders, als het netwerk is aangelegd
wordt het open gesteld voor alle aanbieders
waardoor er in de toekomst meer providers op
het netwerk zullen komen en er meer keuze
bestaat voor de consument.
Als Dorpsbelangen steunen we dit initiatief, we
kijken met Delta Fiber naar de mogelijkheid om
in het dorp nog een informatiebijeenkomst te
houden wanneer daar behoefte aan is.
Dan een blik vooruit, we kijken even naar wat er
op de planning staat.
Rabobank ClubSupport
Ook dit jaar doen we mee met de actie
ClubSupport van de Rabobank. Leden van de
bank kunnen op Dorpsbelangen stemmen. Op
grond van het aantal stemmen krijgt een club
een sponsorbedrag. Dus: ben je lid, denk aan
ons. Het doel van dit jaar is: Consumptiemunten.
Voor het dorpsfeest en andere gelegenheden
willen we consumptiemuntjes aanschaffen. Dat is
handiger voor wie wat ophaalt en prettiger voor
degene achter de bar.

Doe-dag -> schelpenpaden aanvullen!
Zaterdag 30 oktober 2021 gaan we weer los in
het Speelbos! We gaan onkruid wieden rondom
de speeltoestellen en we gaan de paden weer
van een nieuwe laag schelpen voorzien. De
gemeente heeft 20 kuub schelpen ter
beschikking gesteld, voldoende om alle paden
van een fijne nieuwe laag schelpen te voorzien.
Deze Doe-dag begint om 13.30 en voor koffie en
thee wordt gezorgd. Helpen jullie mee?
Sint-Maarten
Het verhaal van Maarten en de arme man is een
oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad
door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom
staat er voor zijn naam het woordje Sint. Nog
altijd vieren we het feest van Sint-Maarten. Elk
jaar, op 11 november, gaan de kinderen uit
Houwerzijl langs de mensen met een lampion en
een vrolijk liedje om licht te brengen.
Doet u mee? Laat dit dan merken door een
lichtje en/of kaarsje voor het raam.
Iedereen uit het dorp wordt van harte
uitgenodigd samen met de kinderen het feestje
af te sluiten rond 19:00uur bij de Ui met brood,
(vega) knakworst en warme chocomelk.
Sinterklaas
Ook dit jaar zal de Goedheiligman ons dorpje
niet vergeten. Meer informatie zal later door
middel van een briefje duidelijk gemaakt
worden.
De jaarplanning van 2021
Donderdag 14 oktober
Zaterdag 30 oktober
Donderdag 11 november
Zaterdag 27 november
Zaterdag 1 januari

Dorpsbudget
20.00 Theefabriek
Doe-dag #4
Speelbos
Sint-Maarten &
afsluiting
Sinterklaas intocht
Houwerzijl
Nieuwjaarsborrel

Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud van de
dan geldende regels!
Als het nodig is sturen we extra briefjes rond.
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