Wehe- den Hoorn: Op of van de kaart?
Hogelandcollege, Mernaweg
Maandag 2 november 2015
19.30 – 22.00 uur
Waarom deze uitnodiging
In Wehe-den Hoorn zijn verschillende partijen los van elkaar bezig met projecten
om de leefbaarheid te vergroten of in ieder geval te behouden. U moet hierbij
denken aan zaken als de sloop van woningen & nieuwbouw, leegstaande panden
als de vroegere RK school, duurzame energie, open plekken e.d.
Dit gebeurt in een tijd waarin de samenleving verandert. Dat geldt ook voor de
samenstelling van de bevolking. Bovendien legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheden terug bij haar inwoners.
Wij vinden het belangrijk om de zaken die in Wehe- den Hoorn spelen in samenhang met u te bespreken en organiseren daarom een bewonersbijeenkomst. Wij
hopen dat deze avond bijdraagt aan een goede basis voor het maken van een
dorpsvisie.
Vragen
Een paar vragen die in Wehe- den Hoorn actueel zijn en die we met u willen beantwoorden:
In Wehe-den Hoorn staat een aantal beeldbepalende en historische panden
leeg. Wat moet er met die panden gebeuren? Slopen of herbestemmen?
Leven er behoeften en/of ideeën in het dorp wat te doen met
(toekomstige) leegstand?
Wierden en Borgen sloopt woningen aan de H. Koningstraat en de P.A de Rochefortstraat en bouwt er nieuwe voor terug. Wat zijn uw ideeën over de
plannen?
De jeugd heeft de toekomst. De jeugdsoos is oud en zal geen jaren meer
standhouden. Hoe houden we de jeugd in Wehe- den Hoorn? Geven we
hun een podium om mede vorm te geven aan de leefbaarheid op een manier waar je zelf jong bij blijft?
De eens zo intensief gebruikte crossbaan wordt niet meer gebruikt en niet onderhouden en de gymzaal daarnaast zal worden afgebroken. Wat willen
jullie met dit terrein? Zo laten of biedt het kansen om het andere invulling
aan te geven?
Wat heeft het dorp nodig, zodat je daar goed en veilig oud kan worden? Wil je
hier met elkaar de schouders onder zetten en hoe doe je dat dan?
Wissel met ons en elkaar van gedachten over de toekomst van
Wehe-den Hoorn!!

Wij zijn
Margreet Dijkstra
Tamara Wiersema
Dinie Rotman
Eric van der Klei

Vitaliteitscoördinator Gemeente De Marne
Beleidsmedewerker Gemeente De Marne
Wierden en Borgen
namens de dorpsvereniging

Wij hopen u te begroeten op maandag 2 november 2015, vanaf 19.30
uur in het Hogelandcollege aan de Mernaweg.
Zou u zich willen opgeven via één van bovenstaande mailadressen? Kan
tot de dag zelf, maar dan hebben we een idee op hoeveel mensen we kunnen rekenen
t.wiersema@demarne.nl
of 0595-750304

m.dijkstra@demarne.nl
wehedenhoorn@hotmail.nl

Bestuursleden:
Jan Buwalda
Alyne Schiphorst
Wim Kuiper
Hilda Oostenbrink
Eric van der Klei
Ineke Schepenaar
René Leber
Nathan Cusiel
Milan Arends

Telefoon
571743
491322
851977
571932
06-22089889
572578
571364

BESTUURSBERICHTEN OKTOBER 2015
(Appel)actie
Dit jaar hebben we geen appelactie,
aangezien de familie Loots is gestopt
met hun bedrijf. We hebben nog geen
vervangende leverancier gevonden en
het leek ons een goed idee om een
nieuwe actie te proberen. Daarom
komen we dit jaar langs met koeken en
wel op 24 oktober. W ij hopen ook
met deze actie weer op uw steun te
mogen rekenen. Vanaf 10 uur lopen wij
door het dorp voor de verkoop.

Oktober 2015
3
Spooktocht jeugdsoos
4
Merna DB 1 Sporthal Leens
13.05 uur
Merna HS 2 Sporthal Leens
14.05 uur
Merna HS 1 Sporthal Leens
15.15 uur
10
T . verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u HC. Viol
10
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
11
Opera Della Casa “Jubileumprogramma” 15.00 uur ‘t Marnehoes
18
Merna DB 1 Sporthal Leens
14.15 uur
Merna HS 1 Sporthal Leens
15.15 uur
24
Koekenactie dorpsvereniging
24
“De toverketel van Swiegel Miegel” 15.00 uur ‘t Marnehoes
31
U. verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u * HC. Viol
31
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
November
1
Duo Monad 15.00 uur ‘t Marnehoes
1
Merna DB 1 Sporthal Leens
14.15 uur
2
Inwonersavond dorpsvereniging HHC uur
Merna HS 1 Sporthal Leens
15.15 uur
15
Merna HC 1 Sporthal Leens
14.15 uur
Merna HS 2 Sporthal Leens
15.15 uur

Dorpsavond zie achterzijde
Intocht Sinterklaas
Op 21 november zal Sinterklaas ons
dorp bezoeken, nadere info hierover
volgt in de volgende dorpsagenda.

21
21
21
22
22
28
29

A.S.

Beste kunstliefhebbers,
Annemarie Busschers heeft meegedaan aan de van Lanschot kunstprijs
2015
met het werk 'ageing' 240 x 200
cm Grafiet, acrylverf op katoen en linnen 2015
Van de 474 inzendingen is ze als 1
van de 12 overgebleven.
Het publiek mag nu stemmen.
De laatste 4 met de meeste stemmen
gaan door naar de finale.
Het monumentale werk hangt nu in de
gang van Galerie Wijk.
Je bent van harte welkom. Graag even
bellen. T 0595572531 / M
0620532211
Doe je mee? Klik voor meer informatie
en stemmen op :
https://www.vanlanschot.nl/
kunstprijs/genomineerden/annemariebusschers
Hartelijke groet,
Jacoba Wijk

19.30 uur. Jaarvergadering IJsvereniging in Café-Restaurant “Hoornstertil”
T. verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u
HC. Viol
Intocht Sinterklaas
Merna HS 2 Sporthal Leens
15.15 uur
“Franse Barok” 15.00 uur ‘t Marnehoes
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
Merna DB 1 Sporthal Leens
14.15 uur
Merna HS 1 Sporthal Leens
15.15 uur

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
* Tevens Piet Moerman Memorial
Geachte leden van de IJsvereniging,
Op zondagmorgen 18 oktober willen we gaan schaatsen met de jeugd van het
dorp op de ijsbaan van Kardinge. 9:30 uur vertrek bij de ijskantine en schaatsen
van 10:00 tot 12:00 uur. geldt voor de kinderen van de leden tot en met de leeftijd17 jaar.
Bij het doorgeven van deze mededeling voor de dorpsagenda is er bij Kardinge
nog niet definitief bekend of er deze datum iets bijzonders is omdat de ijsbaan
nog niet open is en de agenda is nog niet bekend gemaakt. Mocht 18 oktober niet
kunnen dan zal het verplaatst worden naar 11 of 25 oktober.
U en/of uw kinderen kunnen zich tot en met 4 oktober opgeven per mail op ijsverenigingwehedenhoorn@gmail.com of per telefoon op nummer-51970266. Geef
u snel op en wij houden u op de hoogte.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Steven Langeland
Secretaris ijsvereniging Wehe den Hoorn

