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Hallo dorpsbewoners van Houwerzijl, 

 

Het is alweer februari. De weken vliegen 

voorbij. De eerste krokusjes zijn alweer uit de 

bolletjes gekropen en zoeken alweer het 

zonlicht op. De vogeltjes zijn alweer aan het 

zoeken naar mooie plekjes om te nestelen 

en wij als dorpsbewoners komen ook weer 

meer uit onze huisjes. We kletsen meer op de 

straten en zijn weer blij dat de warmte van 

de lente er weer aankomt. 

Zo komen ook de eerste activiteiten er weer 

aan. En nu de versoepelingen er aankomen 

kunnen en mogen we ook weer meer! Laten 

we om elkaar blijven denken, maar toch ook 

samen genieten van de maanden die er nu 

aan gaan komen. 

We zullen in deze nieuwsbrief een terugblik 

werpen op de afgelopen weken, maar ook 

een mooie blik vooruit!  

Lezen jullie mee met deze nieuwsbrief? 

___________________________________________ 

 

Evaluatie Sint Maarten 

Het Sint Maarten feestje was weer erg gezellig. 

Mooi verlichte huizen in combinatie met de 

mooie lantaarntjes bracht weer een gezellige 

sfeer met zich mee. Na afloop was er bij de Ui 

een samenkomst voor de kinderen en de ouders 

waar genoten werd van broodjes knakworst en 

warme chocolademelk.   

 

Evaluatie Sinterklaas 

En daar waren ze weer! Welkom Sinterklaas en 

Pieten! De Brandweer van Zoutkamp heeft de 

Sint en de Pieten langs de huizen gebracht 

zodat de kinderen, die door hun ouders waren 

aangemeld, toch nog een beetje feest hadden 

nu alles weer door corona in de soep loopt. Wat 

waren de kinderen weer blij verrast! Verlegen 

een kadootje aanpakken van de Pieten en 

genieten van het strooigoed. Bij sommige huizen 

werd er zelfs uit volle borst flink gezongen! 

Dank voor alle vrijwilligers die mee hebben 

geholpen om dit feestje te laten slagen! 

We hopen volgend jaar toch wel weer een 

“ouderwets” feestje te mogen vieren bij De 

Theefabriek! 

 

Evaluatie Oud en Nieuw 

Het Oud en Nieuw feestje viel weer behoorlijk in 

de soep dit jaar. Niets aan, maar op naar betere 

tijden! 💪 

 

Vraag Kerstbomen 

De kerstbomen die nu bij de dorpsingangen 

staan worden echt minder. Ze waren nu wéér 

gerepareerd, maar helaas hebben ze deze 

winter niet netjes overleefd. We zijn aan het 

brainstormen wat we als vervanging zouden 

kunnen neerzetten. Is er een werkgroep vanuit 

het dorp die zich hier over zou willen buigen? 

Ideeën? Suggesties? Gooi het in de groep! We 

zijn heel benieuwd wat jullie zouden willen zien!  

 

Jaarvergadering 

 

 
We hebben voor dit jaar weer een 

jaarvergadering gepland en we gaan er nu echt 

vanuit dat het door mag en kan gaan. We 

zouden het erg fijn vinden als de dorpsleden 

naar deze vergadering komen. We vinden jullie 

input erg belangrijk. Een dorp zijn we samen!  

Op donderdag 17 maart 2022 zijn jullie welkom in 

de Consistoriekamer van De Theefabriek. 

De vergadering begint vóór de leden van 

dorpsbelangen om 19.30uur in de Theefabriek. 

We zullen dan het financiële gedeelte 

bespreken. Vanaf 20.00uur is iedereen van 

Houwerzijl welkom om aan te schuiven!  
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Siepels 

Vorig jaar bracht 

sponsoring door de 

Rabobank ruim 170 

euro op. Dat geld 

hebben we besteed 

aan de aankoop van 

consumptiemuntjes, 

die gebruikt kunnen 

worden op het 

dorpsfeest en bij 

andere gelegen-

heden. Ze zijn oranje 

zodat ze makkelijk 

terug te vinden zijn 

als ze in het gras 

vallen. 

Op het zomerfeest zullen onze siepels voor het 

eerst verkrijgbaar zijn. De siepels kun je dan 

aanschaffen voor 75 cent per stuk. Dan kun je 

voor 1 siepel frisdrank kopen en voor 2 

siepels een biertje of een glaasje wijn. Nog even 

geduld dus… 

 

DeltFfiber 

De glasvezel campagne van Delta is voorbij, het 

wachten nu is op de inventarisatie van het 

aantal aanmeldingen en de planning van de 

aanleg mits voldoende mensen zich aangemeld 

hebben. Als er voldoende aanmeldingen zijn zal 

er nog dit jaar worden begonnen met de 

aanleg. 

DorpsBudget 

 

De bomen langs de hoofdstraat waren niet 

allemaal goed aangeslagen, drie krentenbomen 

zijn daarom elders her-plant. Nieuwe bomen zijn 

al besteld en zullen zo spoedig mogelijk geplant 

gaan worden. 

De gemeente is enthousiast over de 

klokkenstoel, de werkgroep is begonnen met het 

aanvragen van cofinanciering. 

 

Dan een blik vooruit, we kijken even naar wat er 

op de planning staat. 

 

 

Lammetjes dag 

Zaterdag 2 april 2022 zijn we weer van harte 

welkom bij de familie Mulder op de boerderij! 

We mogen de lammetjes weer bekijken en 

aaien. Ook de andere boerderijdieren zullen we 

mogen bekijken. 

Wees welkom! We zullen samen wat drinken en 

lekker kletsen. 

 

Doe-dag 

Zaterdag 9 april 2022 zullen we weer losgaan in 

het Speelbos! We gaan weer onkruid wieden 

rondom de speeltoestellen, de kabelbaan weer 

opspannen en met de waterbaan bezig. De bak 

moet vervangen worden. 

Deze Doe-dag begint om 13.30 en voor koffie en 

thee wordt gezorgd. Helpen jullie mee?  

 

De jaarplanning van 2022 

 

Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud hoe het 

gaat lopen omtrent Covid-19. We gaan er 

stiekem vanuit dat het nu klaar is, maar mochten 

de regels ineens aangepast moeten worden 

vanuit het RIVM, zullen wij sommige activiteiten 

helaas aan moeten passen.  

Als het nodig is sturen we extra briefjes rond. 

 

Donderdag 17 maart ‘22 Jaarvergadering 

Zaterdag 2 april ‘22 Lammetjes dag 

Zaterdag 9 april ‘22 Doe-dag #1 

Zaterdag 18 juni ‘22 Doe-dag #2 

Zaterdag 9 juli ‘22 Zomerfeest 

Zaterdag 20 augustus ‘22 Schuurverkoop 

Zaterdag 24 september 

‘22 

Doe-dag #3 

Zaterdag 29 oktober ‘22 Doe-dag #4 

Vrijdag 11 november ‘22 Sint Maarten 

Zaterdag 26 november 

‘22 

Sinterklaas intocht 

mailto:secretariaat@houwerzijl-dorp.nl

