Kermisweekend 9, 10 en 11 mei
Het bestuur en de vrijwilligers zijn druk bezig met het organiseren van een geweldig kermis/feest weekend. Vergeet u niet op te geven voor activiteiten van de
jeugdsoos tijdens het kermisweekend in Wehe-den hoorn!
Zoals de vrijmarkt (van 10-14 uur) de playbackshow op zaterdag 10 mei en de
familie/dorpsbrunch (vanaf 12.30 uur) op zondag 11 mei. U kunt zich opgeven via
de mail: kermiswehe2014@live.nl of bellen naar 0595-571950
Opgeven moet voor 15 april!!!

Agenda jaarvergadering Dorpsvereniging 5 april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening 20.00 uur
Mededelingen
Notulen vorige jaarvergadering dd 20 april 2013
Jaarverslag
Jaarverslag penningmeester begroting en vast stellen contributie
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Dorpszaken: - intensievere samenwerking tussen de verenigingen van Weheden Hoorn- dorpsvisie met introductie door Margreet Dijkstra

PAUZE
9. Discussie dorpsvisie en evt. start maken met vorming van werkgroepen voor
uitwerken dorpsvisie.
10. Bestuursverkiezing: - Aftredend en niet herkiesbaar ;
Klaas Cleveringa en Anja van Oosten
- Aftredend en herkiesbaar: Wim Kuiper
Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid; Alyne Schiphorst
(Aangezien we vorig jaar 1 bestuurslid extra hebben aangenomen is er dit
jaar maar één vacature op te vullen.)
Afscheid vertrekkende bestuursleden
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
Na afloop BINGO!
Kopij Dorpsagenda/Nieuws voor de eerstvolgende dorpsagenda graag digitaal (Word,
PDF o.i.d.) vóór de 22ste van de maand inzenden aan: mail@jacqueszwik.nl

Bestuursleden:
Frits Weber
Anja van Oosten
Monika Beughold
Jan Buwalda
Klaas Cleveringa
Catja Havinga
Wim Kuiper
Hilda Oostenbrink

Telefoon
571323
572221
851680
571743
0652102537
572403
851977
571932

BESTUURSBERICHTEN APRIL 2014
Voor u ligt alweer de dorpsagenda van
april 2014.
Ik schrijf dit bestuursbericht na het
weekend van NL doet, het was een geweldige dag waarbij we in Wehe-den
Hoorn met alle deelnemende verenigingen voor het eerst samen hebben gewerkt. Met als doel; samen staan we
sterk! En dat heeft gewerkt; er kwamen
ruim 6o vrijwilligers, jong en oud, verdeeld over de dag meehelpen. Echt heel
fijn om te merken dat iedereen zo begaan is met ons dorp Wehe-den Hoorn.
We hebben heel veel activiteiten verricht
zoals; het water van de boothelling naar
het hoofdwater van de Hoornse vaart
schoongemaakt (meerdere zakken vol
zwerfvuil werden alleen hier al verzameld), het dorp werd schoon gemaakt
(ruim 300 kg zwerfvuil werd er opgeruimd door het hele dorp), een bankje
werd bij de boothelling geplaatst, oude
toestellen werden uit de speeltuin verwijderd, in de speeltuin aan de Pastoor Martenstraat werd geschuurd en geschoffeld,
bij de IJskantine werden lampen vervangen en geverfd, bij de Jeugdsoos werd
geklust, gesnoeid enz. teveel dingen om
op te noemen. Allemaal door vrijwilligers,
die tussen de middag samen kwamen bij
de Lunch in de IJskantine en na 16 uur
weer bij elkaar kwamen voor een hapje
en drankje. Het werd een gezellige productieve dag. Foto’s van deze dag kunt u
terug vinden op de website; wehedenhoorn.nl . Ik wil langs deze weg nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor
hun medewerking. Ook is een dankwoord
voor de leerlingen van klas 1 A van het
Hogeland College op zijn plaats, zij waren in overleg met de dorpsvereniging op
vrijdag alvast begonnen met het schoonmaken op de route van school naar de
gymzaal en verder naar de Shell. Dit is
een gebied waar veel zwerfvuil wordt
achter gelaten door de jeugd. De leerlingen van de 1e klas hebben het goede
voorbeeld gegeven en hebben vrijdag 21
maart maar liefst 5 vuilniszakken vol
zwerfafval opgeruimd.

Nu het voorjaar weer is begonnen gaan
veel mensen aan de slag in hun tuin maar
helaas zijn er mensen die denken dat ze
hun afval illegaal kunnen storten in het
bos in en om Wehe-den Hoorn. Dat dit niet
de bedoeling is zult u waarschijnlijk wel
weten. Er zijn meerdere klachten binnengekomen vandaar dat wij hier in de dorpsagenda aandacht aan besteden. Ik wil u er
op wijzen dat op dit illegaal storten van
tuinafval strafbaar is en dat de bekeuring
hiervoor € 400,00 bedraagt. Dus het gebruiken van uw groene container is veel
voordeliger. Ook kunt u uw tuinafval bij de
gemeente inleveren of op laten halen door
de Gemeente. Mocht u toch iemand zien
die zich niet aan de regels houd dan kunt
u aangifte doen bij de politie zodat die de
daders op heterdaad kunnen betrappen.
Maar laten we hopen dat het niet zover
hoeft te komen. En dat iedereen zijn eigen
rommel gewoon op een legale wijze opruimt.
In de dorpsagenda van maart vertelden
wij u dat de bomen die zoveel overlast en
gevaarlijke situaties bezorgen aan het
swaart paadje gekapt zouden worden.
Maar er is een ‘groen groep’ opgestaan die
bezwaar heeft ingediend bij de gemeente
De Marne. Dit heeft geresulteerd in uitstel
van de bomenkap. De gemeente zal in de
nabije toekomst de dorpsbewoners samen
met de ‘groen groep’ uitnodigen om te
praten over een oplossing waar iedereen
zich in kan vinden.
Op zaterdag 5 april is de jaarvergadering
van de Dorpsvereniging vanaf 20 uur in
café Hoornstertil; Ik wil u allen hiervoor
uitnodigen omdat we ook de dorpsvisie
van Wehe-den Hoorn gaan bespreken. En
dit is natuurlijk voor iedereen die hier
woont erg belangrijk. Verderop in deze
dorpsagenda vind u de agenda van de
jaarvergadering. Na afloop van de vergadering is er een gezellig Bingo!
AvO

5 april
Jaarvergadering dorpsvereniging in Hoornstertil 20.00 uur
12 april
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
19 april
Eieren zoeken verzamelen 16.00 uur IJskantine
26 april
Klaverjassen IJskantine 20.00 uur
9,10,11 mei Kermis in Wehe bij de jeugdsoos
10 mei
Vrijmarkt 10.00 tot 14.00 uur jeugdsoos
10 mei
Playbackshow voor jong en oud. staanplaats gratis jeugdsoos
11 mei
Brunch in de feesttent vanaf 12.30 uur kosten € 2.50 p.p. jeugdsoos
Opgave voor 15 april vrijmarkt, brunch en playbackshow
Opgeven via mail: kermiswehe2014@live.nl of 0595571950
31 mei
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
14 juni
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
9 augustus Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
(ONDER VOORBEHOUD IVM VAKANTIEPERIODE)

11,12,13 augustus Vakantiespeldagen
Iedere donderdag 50+ soos in de Hoornstertil 14.00 – 17.00 uur
Iedere dinsdag vissen in de gemeente wateren DE MARNE
vertrek 13.00 uur inleg €3,50

MEDEDELING!!!
Vanaf 16 maart t/m 18 april mag er zand uit de zandbak in de grote speeltuin
( Rochefort straat) worden gehaald.
Dus ieder die voor thuis zand kan gebruiken kan dit uit de speeltuin halen.
SPEELTUIN
We zijn weer begonnen met het opknappen/ verven van de toestellen in de speeltuin. We zouden het fijn vinden dat u als ouder uw kind/ kinderen dit even vertelt.
Dit voorkomt verf in de kleding van uw kind/kinderen en wij hoeven niet steeds de
toestellen overnieuw te verven!!!! Spelen in de speeltuin nu wij aan het verven
zijn is op EIGEN RISICO!!!!
EIEREN ZOEKEN
Zaterdag 19 april is de bedoeling dat we weer gaan eieren zoeken rond de speeltuin. We beginnen om 16:00 uur en duurt tot 17:00 uur. We verzamelen bij de
ijskantine om 16:00 uur. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar kunnen zich
opgeven.
Wil je graag meedoen geef je voor Woensdag 16april bij Harriët Haaksma Mernaweg 4 Wehe-den Hoorn telnr:852764
Tot zaterdag 19 april!!
De speeltuinvereniging.
Opening speeltuin zaterdag 26 april, programma volgt nog voor deze dag.

