Nieuwsbrief oktober 2022
Van het bestuur

Sint Maarten

In deze nieuwsbrief kun je lezen over de activiteiten
die we georganiseerd hebben. En er staat weer wat
op stapel. Naast de laatste Doe-dag van dit jaar
staan ook de kinderfeesten weer voor de deur.
Er zijn de laatste tijd veel verhuizingen geweest.
Alle nieuwkomers wensen we een prettige tijd in
ons mooie dorp toe.

Net als vorige jaren willen we Sint Maarten vieren
en we doen dat weer corona-proof: we vragen of de
kinderen afstand willen houden.

Schuurverkoop 2022
Onze jaarlijkse schuurverkoop was in meerdere
opzichten een succes, zo waren er dit jaar 26
deelnemers, een nieuw record! Ook het weer was
goed wat de bezoekersaantallen ongetwijfeld goed
heeft gedaan.
Wel was er wederom wat onduidelijkheid over de
plattegrondjes. We hebben dit tijdens de aansluitende
borrel geëvalueerd en als organisatie besloten om
iedere deelnemer volgend jaar (zodra de plattegrond
af is) deze ook te mailen. Ieder die het dan wil kan
zelf ook enkele exemplaren uitprinten. Net als voorgaande jaren zullen er nog wel exemplaren op vaste
plekken liggen die wij ook in onze advertenties en
reclame uitingen naar buiten brengen.
Doe Dag September
De afgelopen doe dag in september was helaas slecht
bezocht, slechts 4 man waren aanwezig. Het slechte
weer zal hier ongetwijfeld aan bij hebben gedragen.
Ondanks de lage maar fanatieke opkomst hebben
we vrijwel alle paden, bijna de gehele zandbak, de
glijbaan en een groot deel van het klimtoestel weer
onkruidvrij kunnen maken. Gelukkig is er zaterdag
29 oktober nog een herkansing om het hele speelbos
winterklaar te maken. Komt dus allen, we kunnen
de hulp goed gebruiken!
De doe dag begint om 14.00 uur.
Subsidie Rabobank
Dit jaar hebben we ons weer opgegeven voor de
Club Support actie van de Rabobank. Dat heeft dit
jaar 100 euro opgeleverd. Alle Raboleden die op ons
gestemd hebben: hartelijk dank!

Doe je mee? Laat dit dan merken door een lichtje
en/of kaarsje voor het raam te zetten. We sluiten
gezamenlijk af rond 19 uur bij de Ui met een broodje
knakworst en warme chocomelk. Iedereen uit het
dorp wordt hierbij van harte uitgenodigd!
Sinterklaas
Ook dit jaar zal Sinterklaas ons dorp aandoen.
Hoe dat zal gaan is nog een verrassing. De coronamaatregelen spelen misschien weer een rol. Als we
meer weten bezorgen we briefjes aan huis.
Houwerzijlboek
Het nieuwe boek over Houwerzijl door en voor dorpsbewoners is bijna klaar. Als het boek gedrukt is hoor
je meer.
Jaarplanning 2022
Doe-dag #4

29 oktober

Sint Maarten

11 november

Sinterklaas in Houwerzijl

26 november

