Nieuwsbrief ~ Mei 2019

Het voorjaar is al volop in bloei. De bomen en struiken zijn inmiddels weer groen en wij zijn
druk bezig met de activiteiten die voor deze zomer op het programma staan.
We kijken in deze nieuwsbrief onder andere terug op de jaarvergadering, lammetjes-dag
en de eerste doe-dag van 2019! En natuurlijk zullen we vooruit blikken naar een zomer vol
zon, regen en gezelligheid!

~ Jaarvergadering ~
In de vorige nieuwsbrief stonden per abuis twee tijden vermeld. Hierdoor was er ruim de tijd voor
een kop koffie en werd er gebruik gemaakt van de gelegenheid om bij te kletsen. Dit werd als prettig
ervaren en zullen we in het vervolg het zo organiseren.

~ Verslag Jaarvergadering ~
Tijdens de jaarvergadering werd het jaarverslag van 2018 besproken en geëvalueerd. De geplande
activiteiten voor het seizoen 2019 zijn gepresenteerd. De in 2018 voor het eerst georganiseerde
zomerfeest is als zeer positief ontvangen en wordt een jaarlijks terugkomend evenement net als de
schuurverkoop en open atelier in de zomer. Naast de georganiseerde activiteiten zijn de financiële
cijfers van vorig jaar besproken en is de begroting voor 2019 gepresenteerd. Tijdens de
jaarvergadering was er tevens aandacht voor de staat van de openbare ruimte, de invloed van de
uitgevoerde asfalteringswerkzaamheden en de geplande besteding van een eenmalige subsidie uit
de voormalige gemeente De Marne.

~ Lammetjes dag ~
Ook dit jaar was het weer een gastvrij onthaal bij de Familie Mulder voor de Lammetjesdag. En wat
waren er weer leuke zwarte en gevlekte lammetjes te bewonderen. Sommige lammetjes waren nog
zo klein dat ze de fles nodig hadden. De kinderen hadden al gauw de paaseieren in de stal gevonden,
daarna was het spelen in de strobalen! Wie de vernieuwde stal met koeien wilde zien, kreeg van Jan
een uitvoerige rondleiding. Het was een hele gezellige middag met elkaar!

~ Clubkasactie Dorpsbelangen Houwerzijl ~
Begin dit jaar deden we mee aan de Clubkasactie van de Rabobank. Leden van die bank hebben 22
stemmen uitgebracht op Dorpsbelangen Houwerzijl. Dat leverde het mooie sponsorbedrag op van
€209! Gezien alle activiteiten die we organiseren komt dat erg goed uit. Alle stemmers hartelijk
bedankt. We hebben besloten dat we dit extraatje gaan gebruiken voor het aanschaffen van
duurzaam serviesgoed die ingezet kan worden tijdens alle activiteiten, dus geen wegwerp plastic
bestek en borden meer.

~ Doe-dag ~
We willen nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor de inzet gedurende de doe-dag. Een grote
opkomst waardoor we een aantal taken hebben kunnen doen. Het verdelen van zand en schelpen,
het snoeien van bramen, verwijderen van onkruid rond de zandbedden, uitsteken van distels,
plaatsen van de picknicktafels, het schoonmaken van de informatieborden op de parkeerplaats en
genieten van een drankje en een bordje eten na afloop.
Ook kregen we gezelschap en ondersteuning van een middelbare school-leerling die haar
maatschappelijk stage deed als vrijwillige bijdrage op de doe-dag. Ze heeft verschillende
dorpsbewoners geïnterviewd en schrijft een verslag van de doe-dag die binnenkort te lezen is op de
website.
Er staan in het speelbos twee extra picknicktafels. Deze hebben we gekregen!

De volgende Doe-Dag komt er ook weer aan.
Zaterdag 29 juni van 14.00 tot 17.00!
Komen jullie dan ook weer helpen? We zullen gezamenlijk een afsluiting hebben met een hapje en
een drankje.

~ Schouw ~
Wij hebben voor gemeente Het Hogeland weer de schouw van het dorp gelopen. Alle punten zijn
doorgegeven aan de gemeente en die gaat er mee aan de slag.

~ De Dijk ~
Nu het volop voorjaar is, is er veel te genieten: vogels, reeën, hazen, en de rest van het dierenrijk.
Laten we er op een goede manier van genieten: blijf op de paden en wegen en houd honden aan de
lijn. Dus niet door het land lopen, honden in het land loslaten, of afval achterlaten. Zo krijgen de
dieren de kans om ongestoord te leven en hun jongen groot te brengen. Een voorwaarde voor
natuurland. We hebben de natuur zó dichtbij! Koester dit!
~ De kinderen uit Houwerzijl zetten zich in voor de actie ‘De nacht van het Kind’ ~
Wereldwijd liggen miljoenen kinderen wakker. Vanwege hun handicap, omdat het thuis niet veilig is,
omdat ze ernstig ziek zijn of omdat ze niet naar school kunnen. KiKa, Educans, Lilliana Fonds en Het
Vergeten Kind organiseren daarom op 1 juni de Nacht van het Kind. De kinderen in Houwerzijl willen
daarom koekjes en cakes gaan bakken en deze te koop bij u aanbieden. Zo willen ze geld ophalen
voor deze kinderen in nood. (Zie voor verdere info: denachtvanhetkind.nl)
Er zijn al verschillende kinderen die meedoen. Wil uw kind ook meedoen, laat het weten. Het is leuk
als u langskomt voor support, vanaf 10 uur op Molenstraat 4
Aanmelden van de kinderen bij:
Eflin tel 0-643666000
Dineke tel 06-10303974

~ Rondleiding door natuurbeheer in Speelbos ~
We krijgen met regelmaat vragen over de bomen in het speelbos. Momenteel zijn er veel bomen ziek
en in slechte staat.
Wij begrijpen en delen deze zorgen. De bomen en het groen vallen niet onder het beheer van
dorpsbelangen. Uiteraard hebben we wel contact met de gemeente en maken we melding als we
zaken signaleren.
De gemeente laat zich adviseren en het uitvoerend werk doen door Gradiënt Natuurbeheer. Een
bedrijf dat zich inzet voor ecologisch en duurzaam onderhoud en beheer van diverse gebieden in
Nederland.
Door gefaseerd ecologisch maaien of natuur technisch bosbeheer wordt er een natuurlijke omgeving
gecreëerd, waarbij het gebied er tegelijkertijd goed onderhouden uit blijft zien.
Gradiënt streeft naar een harmonieuze leefomgeving voor mens en natuur. Een grote biodiversiteit
waar ruimte is voor diverse planten, vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren.

Op maandag 17 juni van 19.00 tot 21.00 komt Jasper van natuurbeheer een rondleiding geven.
Dus mocht je vragen hebben, je zorgen maken of gewoon geïnteresseerd zijn, kom langs! De
rondleiding start om 19.00 uur op de parkeerplaats van het theemuseum.
Meer informatie is te vinden op https://www.gradientnatuurbeheer.nl/

~ Zomerfeest ~
Met het voorjaar dat zo zonnig verloopt, krijgen we ook meer zin in de zomer! Het zomerfeest is dan
ook feest waar we nu al naar uitkijken! Er is al een vrijwilliger die zich aangemeld heeft, maar meer
hulp is altijd welkom! Wil jij helpen? Meld je dan aan via secretariaat@houwerzijl-dorp.nl

~ Schuurverkoop ~
De tweede schuurverkoop van Houwerzijl komt er weer aan. Zaterdag 17 augustus is het zover! Ook
dit jaar blijft het niet alleen bij de verkoop van spullen. Ook kunnen omringende dorpen zich
aanmelden om mee te doen. Mocht je mee willen helpen om deze dag te organiseren, meld je aan!
We blijven op zoek naar enthousiastelingen.

~ Website ~
Houden jullie de website ook in de gaten? Hier worden de jaarplanning, notulen jaarvergadering,
nieuwsbrieven, informatie en activiteiten op gedeeld.
~ www.houwerzijl-dorp.nl ~

~ Jaarplanning 2019 ~
Rondleiding door natuurbeheer

17 juni 2019
19.00-21.00uur

Parkeerplaats Theefabriek

Doe-Dag

29 juni 2019

In het Speelbos
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Houwerzijl
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Houwerzijl

Contact graag via secretariaat@houwerzijl-dorp.nl

