
Van het bestuur

Twee keer konden we geen leden-
vergadering organiseren. Gelukkig 
lijkt het leven weer ‘gewoon’ te 
worden en konden we weer bij elkaar 
komen in De Theefabriek. Ook de 
lammetjesdag was weer als vanouds.
Inmiddels is ook de eerste Doe-
dag in het Speelbos gehouden. De 
verslagjes komen hierna.
Verder kun je lezen over het zomer-
feest en de schuurverkoop. We hopen 
dat het mooie weer dan niet op is.

Jaarvergadering 2022

Eindelijk kon het dan toch weer, een 
ouderwetse jaarvergadering houden 
in De Theefabriek. De jaarvergade-
ring werd in twee delen gehouden. 
Het eerste deel met de financiële ver-
antwoording was zoals elk jaar alleen 
voor de leden en startte om half acht. 
Doordat we twee jaar lang geen 
vergaderingen gehad hadden kostte 
het doorlopen van alle financiële 
zaken langer dan gebruikelijk en 
duurde dit onderdeel dan ook langer 
dan gepland. Na een uitgebreide toe-
lichting van de penningmeester over
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de financiën werd via de kas-
controlecommissie de jaarrekening 
en de verantwoording goedgekeurd. 
Ook werd er een nieuwe kascontrole-
commissie samengesteld.
Het bestuur presenteerde ook een 
nieuw bestuurslid, Attie Bos die als 
algemeen lid in het bestuur zitting 
neemt. Het tweede deel was voor alle 
dorpelingen toegankelijk en verliep 
gemoedelijk, de dorpsactiviteiten tij-
dens de coronapandemie werden be-
sproken en de planning voor dit jaar 
werd gepresenteerd. We houden vast 
aan het activiteitenprogramma zoals 
dat voor de pandemie gebruikelijk 
was.

Evaluatie Doe-dag

De eerste doe dag werd goed bezocht, 
er werden verschillende struiken ge-
plant. De meeste dorpelingen hielden 
zich bezig met het opschonen van 
de zandbak, en de ruimte rond de 
speeltoestellen werden onkruidvrij 
gemaakt, geschoffeld en netjes aan-
geharkt.
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Volgende Doe-dag 18 juni

Op 18 juni is de volgende Doe-dag 
in het Speelbos. Die begint om 13.30 
uur. Er is een hapje en een drankje 
voor de meewerkenden.

Lammetjesdag

Gelukkig konden we dit jaar weer 
zonder coronatoestanden een lam-
metjesdag organiseren bij Tjarda en 
Jan Mulder op boerderij Ganzen-
huis. Op zaterdag 2 april was de stal 
mooi versierd. Er waren er paaseitjes 
verstopt, die door de kinderen ge-
zocht en gevonden werden. Ook 
was er wat te drinken voor jong 
en oud. Er zijn wel 20 kinderen op 
bezoek geweest, vaak vergezeld van 
een of meer volwassenen. Iedereen 
was erg blij dat we dit weer konden 
meemaken.

Namens alle bezoekers: Tjarda en 
Jan, bedankt voor julllie gastvrij-
heid!

Rabo Club Support

Jaarlijks houdt de Rabobank een 
actie onder zijn leden. De leden 
kunnen stemmen op een vereniging
of sportclub, hoe meer stemmen een 
club krijgt hoe hoger het sponsor-
bedrag wordt dat de Rabobank 
uitkeert.
Ook dit jaar is Dorpsbelangen van 
de partij. We willen het sponsorgeld 
gebruiken voor het zomerfeest. Daar-
om een oproep aan de Rabo-leden: 
stem op ons!

Meeleven in het dorp

Wanneer iemand in het dorp langere 
tijd ziek is of er andere tegenspoed 
is, dan zorgt Dorpsbelangen voor 
een kaartje als hart onder de riem.
Soms horen bestuursleden pas 
laat (of helemaal niet) dat er iets 
aan de hand is. Als je vindt dat 
iemand extra aandacht verdient, 
laat het een bestuurslid weten of 
stuur gerust een berichtje naar 
secretariaat@houwerzijl-dorp.nl .

Oekraïne

Ruim een maand geleden hield 
Isak van Gils de flessenactie voor 
Oekraïne in Houwerzijl. Dat heeft 
55,15 euro opgeleverd. Dank voor 
alle inbreng! De opbrengst is over-
gemaakt op Giro 555 Actie voor 
Oekraïne. 



3

Dorpsbudget

Her en der zijn in het dorp bomen 
geplant. Dit is het eerste project dat 
met behulp van het Dorpsbudget van 
de gemeente is gefinancieerd dat 
klaar is!

Stephen Beale werkt aan het beeld 
dat komt te staan op de hoek Hoofd-
straat-Molenstraat. Het gaat in ver-
schillende stappen. De vergunning 
is inmiddels verleend.

Ook het nieuwe boek over de huizen 
in de dorpskom van Houwerzijl en 
hun bewoners vordert. Hopelijk is 
het na de zomer klaar.

De Werkgroep Klokkenstoel Hou-
werzijl heeft onderzocht of de 
klokkenstoel op Olle Weem zou 
kunnen staan. In overleg met de 
Stichting Het Groninger Landschap 
viel deze optie af.
Inmiddels is de Werkgroep in ge-
sprek met het bestuur van de Begra-
fenisvereniging Houwerzijl over 
plaatsing van de klokkenstoel op de 
begraafplaats. Dit gesprek verloopt 
voorspoedig en positief.
Zo snel we meer weten, melden we 
het u. Wie alvast meer wil weten, 
kan ons natuurlijk altijd direct 
aanspreken: Attie Bos, Aad van den 
Bemt, Hans Fidom, Jan Mulder.

Borreluurtje bij de Ui

Het bestuur heeft ons gevraagd het 
borreluurtje bij UI opnieuw aan 
te kondigen. Dat doen we dan ook 
graag!
Om een ieder de gelegenheid te 
bieden elkaar de komende voorjaar/
zomermaanden te ontmoeten, willen 
we de bewoners elke 2e vrijdag van 
de maand van 17-18 uur uitnodigen 
bij de Ui in het speelbos. Zo kunnen 
we kennismaken en bijpraten onder 
het genot van ieders meegebrachte 
drankje. De laatste vrijdag zal dan 
zijn op 9 september. 

Eflin en Dineke

Zomerfeest

Ons zomerfeest staat voor 9 juli op 
de agenda. We zorgen ervoor dat 
er weer lekker eten is en vanuit de 
koek-en-zopie serveren we fris-
drank, wijn en bier. Het wordt vast 
weer een leuke gelegenheid om elkaar
te ontmoeten

Bespeel je een instrument en wil je 
wel iets van je laten horen? Neem 
dan even contact met Dick op via 
de mail:
pen n ing meeste r@ houwerz ijl -
dorp.nl of bel 577247.
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Zet 9 juli in de agenda! Er komt 
nog een uitnodiging met aanmeld-
strook.

Schuurverkoop

De vorige schuurverkoop verliep 
prima. Daarom hebben we voor dit 
jaar weer een datum voor dit evene-
mentje geprikt: 20 augustus. Verdere 
informatie volgt.

Kerstverlichting

De kerstverlichting van beide bomen 
loopt op zijn einde, we moeten elk 
jaar verschillende reparaties uit-
voeren om de lampjes weer aan te
krijgen.
Vervangen van de bomen kost veel 
geld, we willen daarom graag een 
goed beeld krijgen wat voor be-
hoefte er in het dorp is. Willen we 
de kerstbomen in de vorm zoals die 
nu zijn of is een andere invulling of 
andere plek wenselijk?
Laat het ons weten en kom met 
suggesties! We verwerken de resul-
taten in een plan dat we aan het dorp 
zullen voorleggen. Reacties kunnen 
naar André:
secretariaat@houwerzijl-dorp.nl.

Jaarplanning 2022

Doe-dag #2    18 juni

Zomerfeest     9 juli

Schuurverkoop    20 augustus

Doe-dag #3    24 september

Doe-dag #4     29 oktober

Sint Maarten     11 november

Sinterklaas in    
 Houwerzijl     26 november


