Nieuwsbrief juni 2020
Eind juni is de start van de zomer.
Tot nu toe hebben we al prachtige
zomerse dagen, met gelukkig af en
toe wat regen, gehad. We hopen dat
het coronavirus ons allen voorbij
gaat en wensen iedereen fijne zomermaanden.

In het vroege voorjaar zijn een
twintigtal nestkasten verspreid in het
Speelbos opgehangen en een aantal
kasten zijn inmiddels bewoond.
Koolmezen en spreeuwen hebben al
dankbaar gebruik gemaakt van de
kasten. De overige 20 nestkasten zijn
bij de vorige Doedag door diverse
bewoners opgehaald. We horen graag
van broedsuccessen!

Voortgang Dorpshuis zonder Dak
Corona en droogte hebben de
voortgang van het Dorpshuis zonder
Dak vertraagd. Maar is er de afgelopen maanden toch een hoop
werk verzet om de plannen voor Dorp
zonder Dak te realiseren.
Het ‘Koek en Zopie’ gebouwtje is
door Arjen Venekamp en co op een
paar details na opgeleverd. Complimenten hoorden we alom, zowel
van dorpsbewoners en bezoekers.
We hopen snel een officiële opening te organiseren. Hierna kan
het gebouwtje gebruikt worden
om thee en koffie te schenken bij
dorpsaangelegenheden als Doedagen,
dorpsfeesten, rommelmarkten enz. In
het gebouwtje bevind zich ook een
materiaal- en brandhoutopslag.

Verspreid door het Speelbos zijn
half maart verschillende fruit- en
notenbomen geplant. De boomsoorten bestaan o.a. uit hoogstam
appels en peren, walnoten, tamme
kastanje, kweeperen, elsbes, wilde
lijsterbes en appelbes. Ook zijn
ongeveer 25 jonge lindes geplant,
en een tiental kleine perenboompjes.
Deze laatste zijn geschikt om over
een paar jaar te enten en er dan
bijvoorbeeld handperen op te zetten.
De appels en peren zijn oude
Europese rassen, en ook de overige
bomen bestaan uit inheemse soorten.
Zo willen we niet alleen werken
aan een plukbos voor de bewoners
van Houwerzijl, maar ook aan de
instandhouding van zeldzame of
zeldzaam wordende boomsoorten.
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En natuurlijk profiteren ook allerlei
bestuivers als bijen, hommels en
vlinders van deze bomen.
Door het zeer vroege voorjaar en de
droogte heeft de nieuwe aanplant
het zwaar, maar het lijkt erop dat de
meeste bomen goed aanslaan.

Door ons zelf is een klimparcours over
de (inmiddels drooggevallen) plas
geplaatst, en is een palissadenrand
langs de zandbak geplaatst, om
het wegspoelen van het zand rond
de waterpomp te verminderen.
Alle voornoemde speeltoestellen
worden inmiddels naar hartenlust
gebruikt door de jeugd. En de wat
oudere jeugd uit omliggende dorpen
heeft inmiddels de palissadenrand
en de Koek en Zopie getest op
hufterproofheid. De test is glansrijk
doorstaan.

Naast de Ui is een veldje ingezaaid
met inheemse wilde bloemen, om
ook zo een bijdrage te leveren aan
de biodiversiteit in het Speelbos.
De resultaten hiervan zijn nog niet
spectaculair, mede door de droogte en
de hardnekkigheid van teruggroeiend
kweekgras. Vele uurtjes sproeien zijn
echter niet voor niks geweest, tussen
het kweekgras kiemen toch allerlei
andere planten. Wordt vervolgd…

Van zowel het budget als de werkzaamheden is nu het eind in zicht. Als
het coronavirus het toelaat kunnen we
straks gezamenlijk genieten van ons
Dorsphuis Zonder Dak. We willen
zo gauw als mogelijk (gezien de
beperkingen door het coronavirus),
een officiële en feestelijke opening
van het Dorpshuis Zonder Dak.
Hiervoor zal iedereen op tijd op de
hoogte worden gesteld.

Het insectenhotel dat door de bewoners van Houwerzijl is gebouwd,
en bij de ingang van het Speelbos
is neergezet is een succes. Vele
tientallen metselbijen, in diverse
soorten, hebben in zowel houtblokken
als rietstengels hun eitjes gelegd.

Anko
Rest nog de speeltoestellen. Omdat
we geen idee hadden hoe lang de
corona-crisis ging duren, en het
materiaal voor de nestschommel en
andere toestellen al wel geleverd
was, hebben we besloten het plaatsen
van de nestschommel uit te besteden
aan de leverancier.
De waterpomp is door Martinus flink
onder handen genomen en is weer als
nieuw.

Het Speelbos
Vorige maand werd het Speelbos in
de avond bezocht door jongeren uit
verschillende omliggende dorpen.
Na melding van overlast heeft de gemeente direct een jongerenwerker ingeschakeld. Deze heeft met verschillende jongeren, betrokken buurtbewoners en bestuur overleg gehad.
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Projectgroep dorpsbudget

In dit overleg zijn duidelijke afspraken gemaakt. De jongeren
mogen hier komen, mits zij geen
overlast verzorgen. Dat wil zeggen:
in het Speelbos en de Ui geen
geluidsoverlast, netjes achterlaten en
voor 0.00 uur het bos verlaten.
Voor omwonenden werd 24 mei j.l
een informatiebijeenkomst in De Ui
georganiseerd. De politie komt nu
3-4x per dag naar het Speelbos om
zicht te houden op de situatie.
Het is fijn te merken dat omwonenden
willen helpen de situatie op een
positieve manier op te lossen. We proberen met elkaar er alles aan te doen
dat er zo snel mogelijk weer rust in
het dorp ontstaat. Maar soms is de
overlast te groot en wordt de politie
gewaarschuwd. We begrijpen dat niet
alleen omwonenden, maar ook andere
bewoners last kunnen ondervinden
van deze situatie. Wilt u informatie
of overleggen over deze situatie, dan
horen we dit graag van u.
In overleg met de gemeente worden
binnenkort bordjes bij het speelbos
geplaatst. Hier wordt op aangegeven
dat het Speelbos alleen toegankelijk
is tussen 6.00 en 0.00 uur. Deze regel
is voor iedereen van toepassing. Op
deze manier kan bij overlast door de
politie beter worden gehandhaafd.

De vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl heeft een projectgroep
gestart om ervoor te zorgen dat het
dorpsbudget goed wordt aangevraagd
en op een transparante manier wordt
toegewezen. De projectgroep bestaat
uit voorlopig 3 personen: Andre
Pleszynski, Eric Sinnema en Jan de
Keijzer.
We zijn begonnen met een inventarisatie te maken van mogelijke
projecten die voor een aanvraag in
aanmerking zouden kunnen komen.
Ondertussen zijn er ook al een paar
concrete aanvragen gedaan bij ons.
Het is jammer dat we nog geen bijeenkomst kunnen organiseren om de
plannen te presenteren.
Wij zijn van plan om halverwege
juni alle bewoners van Houwerzijl te
benaderen en te vragen wat zij van de
verschillende projecten vinden. Een
soort enquête dus.
Als u ideeën heeft neem dan contact
met ons op!
Jan de Keijzer 0595-435051
jandekeijzer285@gmail.com
Voortgang aanschaf AED
We zijn nog bezig om een goede
constructie te vinden voor het
verzekeren van de AED. Zo gauw dit
rond is, kunnen we overgaan tot de
aanschaf en plaatsten van de AED.
We zijn heel blij dat zich 5 bewoners
hebben aangemeld voor de AED/
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reanimatie cursus. Mocht u ook willen
meedoen? Dit is een cursus van 3 uur
in het dorp. Daarna volgt jaarlijks
een herhalingscursus van 1,5 uur.
Heeft u hiervoor belangstelling dan
kunt u contact met ons opnemen
met het bestuur via mailcontact
secretariaat@houwerzijl-dorp.nl of
telefoon 0610303973.
Vanwege het coronavirus wachten
we nog even met het laten opleiden,
we hopen dat dit zo snel mogelijk
weer kan. Het is belangrijk dat een
ieder die al is opgeleid zich aanmeld
bij het landelijk meldpunt voor AED.
Zo kunnen zij, indien nodig, worden
ingezet.

de gemeente, zodat na het onkruid
wieden het zand kan worden aangevuld. We hopen dat we een
volgende Doedag weer gezellig
kunnen afsluiten met een drankje en
hapje, helaas kunnen we dit nu nog
niet aanbieden.
Sint Maarten
We gaan er wel van uit dat op 11
november weer lichtjes kunnen branden en dat de kinderen weer langs de
huizen kunnen gaan.
Overige activiteiten
Ondanks dat de veiligheidsmaatregelen zijn versoepeld hebben we
als bestuur besloten alle activiteiten
stil te leggen. We zijn tot de
conclusie gekomen dat het lastig
is grote activiteiten te organiseren
waarin we de veiligheidsmaatregelen
verantwoord kunnen waarborgen.
Wel hopen we dat het zomerfeest en
de opening van het Dorpshuis zonder
Dak kan worden verplaatst naar een
later tijdsstip dit jaar. Als hier iets
meer over bekend wordt, zullen we
iedereen tijdig op de hoogte stellen.

Terugblik activiteiten in het dorp
Sinds het coronavirus speelt, zijn
alle activiteiten stil komen te liggen.
Alleen werd er op een veilige manier
door een kleine groep bewoners
gewerkt aan het Dorp zonder Dak.
Vooruitzichten activiteiten in het
dorp
Doedag 20 juni 2020
14.00-17.00 uur

Omdat de Doedagen meestal worden
Houwerzijl online
uitgevoerd door een beperkt aantal
bewoners, is het makkelijker daar de
Kijk ook eens op onze website:
veiligheidsbeperkingen wel te handhouwerzijl-dorp.nl !
haven. Daarom willen we deze
dag wel laten doorgaan. Voor de Nieuw daarop: een link naar een filmspeeltoestellen is er zand besteld bij pje van drone-opnamen van ons dorp.
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