
Nieuwsbrief maart 2023

Van het bestuur

Gelukkig konden we dit jaar goed beginnen met een 
borrel bij de Ui. Begin februari werd in aanwezigheid 
van meer dan 60 mensen het beeld van Stephen Beale 
onthuld. Attie schreef het stukje dat verderop in deze 
nieuwsbrief staat.

Uitnodiging

Op 15 maart is de jaarvergadering van Vereniging 
Dorpsbelangen Houwerzijl in De Theefabriek.

19.15: inloop voor leden.

19.30: ledenvergadering. Hierin komen de financiën 
aan de orde. Ook is er een bestuursverkiezing.
Tenminste... als er mensen zijn die zich aanmelden. 
Graag zien we dat het bestuur versterkt wordt met 
één of twee mensen. We vergaderen ongeveer 6 keer 
per jaar en daarnaast organiseren we met hulp van vele 
Houwerzijlsters onze activiteiten.

Houwerzijl
heeft jou nodig!

20.15: vergadering voor alle bewoners. Hierin kijken 
we terug naar wat we in 2022 deden en wat de plannen 
voor 2023 zijn.

Ieder is van harte welkom!

Feestelijke onthulling beeld in Houwerzijl

Midden in Houwerzijl staat sinds zaterdag 4 februari 
een beeld van een man die in diepe gedachten verzon-
ken op een bankje zit. Het kunstwerk is gemaakt door 
de plaatselijke beeldhouwer Stephen Beale. Het hele 
dorp was uitgelopen om onder een stralend zonnetje 

aanwezig te zijn bij de onthulling, verricht door wet-
houder Mariette de Visser en de kunstenaar zelf.

Stepen Beale (1965) is geboren in Walton-on-Themes 
in Engeland en woont al 20 jaar in Houwerzijl. Hij is 
autodidact en maakt kasten en beelden. Hij noemde 
het beeld ‘Concrete gedachten’ vanuit het idee om 
mensen uit te nodigen eens rustig op het bankje te 
zitten nadenken zonder direct het mobieltje te pakken.
Er gaan al stemmen op om de nieuwe dorpsgenoot een 
echte naam te geven!
De realisatie van het kunstwerk was mogelijk dankzij 
een bijdrage uit het dorpsbudget van de gemeente 
Het Hogeland. De wethouder gaf in haar toespraak 
ook aandacht aan de andere projecten die door het 
dorpsbudget zijn gerealiseerd: 1) de aanschaf van een 
defibrillator, die gelukkig nog niet nodig is geweest, 
2) het planten van tientallen bomen in en rondom 
Houwerzijl, 3) de uitgave van het boek Houwerzijl 
vroeger & nu, met oude en nieuwe foto’s van alle 
huizen in het dorp. Veel Houwerzijlsters hebben hier-
aan meegewerkt. Gelukkig was er nog een exemplaar 
over om de wethouder te overhandigen. 4) Het 
klokkenstoelproject: de klokkenstoel zal later dit jaar 
worden geplaatst.

Na afloop van de onthulling maakte iedereen van de 
mogelijkheid gebruik om naast de peinzende man op 
het bankje plaats te nemen en een selfie te maken!



Activiteiten in 2023

Jaarvergadering 
15 maart in De Theefabriek

Doe Dag #1
1 april. Geen grap! Voorjaarsronde.

Bij slecht weer schuift de Doe Dag op naar 8 april.

Lammetjesdag
8 april, 14.00 - 16.00 uur

op het Ganzenhuis
bij Klaas Pieter en Amarins.

Doe Dag #2, 1 juli

Zomerfeest
8 juli bij de Ui.

Schuurverkoop
5 augustus in het hele dorp.

Doe Dag #3, 16 september

Sint Maarten
11 november, in het hele dorp.

Sinterklaas
25 november, intocht in Houwerzijl

bij De Theefabriek.

onze website:
www.houwerzijl-dorp.nl

Boek

Heb je het boek Houwerzijl vroeger & nu nog niet 
afgehaald? Er zijn nog een paar exemplaren beschik-
baar. Bel even 577247.

Doe dag
1 April (echt waar)

De eerste Doe dag van 2023 komt eraan! En er is 
weer veel te doen, vorig jaar hebben we helaas een 
belangrijke doe dag overgeslagen en niet ingehaald. 
Dit heeft geleid tot een flinke achterstand in de herfst 
waar we ondanks het slechte weer toch nog veel goeds 
hebben kunnen doen! 
Om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt zullen 
we indien het weer het niet toe laat om aan de slag te 
gaan, de Doe dag een week uitstellen. Mocht het dus 
stormen, pijpenstelen regenen of 35 graden zijn zal de 
doe dag op 8 april ingehaald worden! Als de Doe dag 
uitgesteld gaat worden, dan hangt er een briefje op de 
koek en zopie tent.
Dit jaar gaan we beginnen met groot onderhoud aan de 
paden, we leggen weer een nieuwe laag schelpen over 
de paden. We hopen van de gemeente weer 20 kuub 
schelpen te ontvangen die over de bestaande paden 
verdeeld moeten worden! Hierbij is alle hulp welkom, 
ook dienen de speeltoestellen weer onkruidvrij 
gemaakt te worden en kunnen sommige toestellen wel 
een sopje gebruiken!

We starten om 14.00 uur, voor koffie, thee en wat 
lekkers wordt gezorgd! 

Lammetjesdag

We zijn op 8 april welkom op het Ganzenhuis om naar 
de lammetjes te kijken, paaseieren te zoeken en wat te 
drinken met elkaar.
We zijn blij dat Klaas Pieter en Amarins, die de boer-
derij van Jan en Tjarda overgenomen hebben, dit mo-
gelijk maken.


