Feestweekend Wehe-den Hoorn.
Op 8, 9 en 10 mei hebben we en schitterend weekend gehad.
Het hele weekend was leuk voor groot en klein, jong en oud!
Dit jaar hebben wij het erg gelukkig getroffen met het weer.
De kids konden heerlijk spelen op het veld.
Dankzij de vrijwilligers en sponsoren hebben wij weer een
grandioos feest op poten kunnen zetten!
Wij hopen dat ’t dorp en buitenstaanders hebben kunnen
genieten
van een super weekend!
Wij hopen volgend jaar weer een beroep te kunnen doen op
vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers en sponsoren was dit niet mogelijk geweest.
Hierbij onze hartelijke dank!

Het feestcomité The Happy Station
De foto’s zijn terug te vinden onder www.wehe-denhoorn.nl en dan linken.

WEHE-DEN HOORN - School voor de schilderkunst, zo noemen Theo en Ankie
Onnes de voormalige basisschool De Weerborg aan de Burgemeester P.A. de Rochefortstraat in Wehe-den Hoorn, die sinds november in hun bezit is. Ze kochten
het pand van de gemeente De Marne met twee doelen: een atelier voor Theo Onnes, die kunstschilder is, en de beschikking hebben over een eigen ruimte voor de
schilderworkshops die het echtpaar, ook bekend van galerie Het Raadhuis in Eenrum, al enige tijd met veel succes organiseert. Na maanden keihard werken, is de
familie Onnes er in geslaagd de basisschool te transformeren tot een artistiek centrum.
Terwijl een groep van twintig dames in de nieuwe lesruimte de geheimen van het
schildersvak krijgt uitgelegd door kunstenares Antje Sonnenschein uit Wirdum verzorgt een trotse Ankie Onnes voor de Ommelander Courant een rondleiding door
de school voor de schilderkunst. „We hebben heel hard gewerkt. We waren soms
moe en ook wel eens moedeloos. Maar door volhouden, doorzetten en veel hulp
zijn we elke dag een stapje dichter bij ons doel gekomen. Tientallen liters verf,
vele tubes vulmiddel, meters gordijnen en een hele flinke poets- en schoonmaakbeurt deden de rest. We zijn super tevreden met het resultaat en de mensen die al
geweest zijn, zijn enthousiast. Theo had voorheen een atelier in Groningen, maar
heeft zijn draai hier inmiddels al gevonden. En het eigen leslokaal is fantastisch.
Voorheen huurden we altijd het dorpshuis in Eenrum, maar dan was Theo altijd
twee uur aan het sjouwen om alles klaar te zetten. Ook moesten we altijd goed
opletten dat de vloer schoon bleef en zo. Hier staat alles meteen klaar en kunnen
we lekker onze eigen gang gaan. Daarnaast hebben we de beschikking over een
mooie ruimte waar de deelnemers aan de lessen en workshops kunnen lunchen en
gebruiken we een ander voormalig klaslokaal als expositieruimte voor het werk
van Theo.”

30 mei open dag van 14.00 tot 20.00 uur School voor de Schilderkunst, voorheen De
Weerborg.
Het hele artikel is te lezen op de website van www.wehe-denhoorn.nl

Kopij Dorpsagenda/Nieuws voor de eerstvolgende dorpsagenda graag digitaal
(Word, PDF o.i.d.) vóór de 22ste van de maand inzenden aan:
info@wehe-denhoorn.nl
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BESTUURSBERICHTEN APRIL 2015
De dorpsagenda van juni alweer, we
hebben een drukke periode met veel
activiteiten in Wehe-den Hoorn achter
de rug. Zo hadden we de schuurverkoop, de opening van de speeltuin met
optocht met versierde wagens en uiteraard het kermisweekend. Helaas waren
de weergoden ons bij deze activiteiten
niet altijd even gunstig gezind, regelmatig viel de regen met bakken uit de
lucht, maar ondanks de regen kunnen
we toch terugkijken op geslaagde activiteiten.
De kermis werd dit jaar op het sportveld gehouden, want daar is eenvoudigweg veel meer ruimte voorhanden.
Er was een mooie feesttent die prima
was ingericht. Een hele groep vrijwilligers had zich al maanden lang ingespannen om alles te regelen en om
zoveel mogelijk sponsors binnen te halen.
Dit weekend was er voor elk wat wils:
de kinderen konden zich uitleven op
een serie springkussens en een
pannakooi en daar werd van begin tot
einde goed gebruik van gemaakt! De
kermis op zich was niet zo groot, maar
de exploitanten van de suikerspin, de
schiettent en de kop van Jut waren
goed tevreden.
Op vrijdagavond moesten we er nog
wat inkomen. Ondanks de goede band
die er stond, was het niet zo erg druk.
Dat werd op de zaterdagavond wel
goedgemaakt, want het liep steeds voller. Knap dat je zoiets kunt realiseren
zonder entree te heffen!
De activiteiten overdag werden wat
wisselend bezocht: er was een flinke
groep om te kaarten, het groepje sjoelers had wat groter gekund.
De brunch op zondag was geslaagd. De
tent was goed gevuld en de ondernemers in de buurt hadden zoveel beschikbaar gesteld dat er nog heel wat
overbleef.
Als afsluiting was er bingo, eerst voor
de jeugd, later voor de volwassenen. Er
werden die middag prachtige prijzen
gewonnen door een heleboel mensen.
De leden van de organisatie verdienen
een grote pluim, want het hele week-

end verliep gesmeerd.
Gymzaal
We zijn nog steeds druk bezig om te kijken of de gymzaal behouden kan blijven
voor Wehe-den Hoorn. Binnenkort willen
we om tafel met de scholen, verenigingen en andere partijen om te kijken naar
de mogelijkheden die er zijn.
EvdK & AS

Juni 2015
13 Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
27 verzamelen 5.30 u vertrek 6.00 u T
HC. Viol
Juli
3
18

DE HERMAN RAANGS VISWEDSTRIJD 17.15 aanwezig
verzamelen 4.30 u vertrek 5.00 u U
HC. Viol

Augustus 2015
1
verzamelen 4.30 u vertrek 5.00 u T
HC. Viol
8
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje

10, 11 en 12

vakantiespeldagen

September 2015
5
verzamelen 4.30 u vertrek 5.00 u U
HC. Viol
10 Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
Oktober 2015

Op 2 maart jl. was de aftrap van het
project De Marne, kern gezond!. Een
project van gemeente De Marne die de
komende drie jaren van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
financiële middelen ontvangt om gezond leven te stimuleren en
bevorderen.
Het project kent een aantal vaste elementen zoals de moestuincursus,
foodzoekers
sporten met een coach.
Daarnaast is er budget gereserveerd
voor ideeën van inwoners en ondernemers. Dit is de Eigenwijs(ze).

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
Zeskamp 2015
De zeskampcommissie heeft besloten om dit jaar geen zeskamp te organiseren.
We zullen volgend jaar het op nieuw proberen op te pakken.
De zeskamp commissie Wehe den Hoorn

DE HERMAN RAANGS VISWEDSTRIJD
Ieder jaar word er een viswedstrijd georganiseerd voor de kinderen die op de basisschool zitten.
Dit jaar kunnen ook de kinderen in de leeftijd van 12t/m 16 jaar meedoen met de
viswedstrijd.
De Herman Raangs viswedstrijd is op vrijdag 3 juli bij café Hoornstertil en begint
om 17:30 uur. Wil je meedoen met de viswedstrijd dan kun je je opgeven bij Harriët Haaksma Mernaweg 4 te Wehe-den hoorn graag voor maandag 29 juni.
Voor de kinderen die nog geen zwemdiploma hebben en wel graag willen vissen,
zouden wij het fijn vinden dat er en ouder meekomt.
Iedereen die meedoet met de viswedstrijd graag om 17:15 uur aanwezig zijn!!!
Tot vrijdag 3 juli.
Herman Raangs, visclub Viol en de speeltuinvereniging

