OVERHANGEND GROEN:
We hebben het vaak niet in de gaten, dat langzaam maar zeker een haag, of een
heester breder wordt. Een trottoir dat eerst 6 tegels breed is wordt beetje bij
beetje smaller. Soms bedraagt de breedte nog maar twee tegels. Bij bomen hangen takken vaak door. Op zeker moment geeft deze beplanting eveneens overlast.
Op bepaalde plekken kunnen mensen dan niet meer naast elkaar over het trottoir
lopen. Men moet een stukje over de weg. Dit is vervelend voor mensen met een
kinderwagen of een rollator. De overhangende takken raken soms een bus of
vrachtwagen.
Er ontstaat bij straat- en dorpsbewoners irritatie. Meestal en zeker in het begin,
worden deze kleine stekeligheden niet uitgesproken.
Op den duur is er echt sprake van overlast. Dan zijn we met elkaar eigenlijk al een
paar stappen te ver. Niet iedere haag kan er tegen wanneer hij drastisch ingekort
wordt. Vooral bij coniferen hagen is dit een probleem, maar ook een Beukenhaag
krijgt het moeilijk als hij te ver terug gezet wordt. Wanneer door de overgroeiende
of overhangende beplanting schade ontstaat is dit voor de betrokkenen en de eigenaar van de beplanting meer dan vervelend.
Laten we samen proberen dit te voorkomen. Wanneer iedereen zijn” groene eigendommen” naloopt en aanpakt wanneer de situatie daarom
vraagt, houden we met zijn allen de woonomgeving aangenaam.
De gemeente vraagt hiervoor uw aandacht. Het kan zijn
dat wij in de toekomst nog overhangende of overgroeiende beplanting tegenkomen, dan spreken wij u daar op
aan. Ook de gemeente laat weleens een steekje vallen. In
dat geval spreekt u de gemeente aan. Als we elkaar op
deze manier scherp kunnen houden, dan houden we samen de openbare ruimte toegankelijk voor iedere
gebruiker.

De gemeente De Marne
Opening Speeltuin
Het bestuur van de speeltuinvereniging heeft besloten om de
opening v/d speeltuin niet op 30 april te doen, maar op zaterdag 27 april.
We hebben deze verandering gedaan, omdat we anders op 30
april een aangepaste programma moesten maken i.v.m het
aftreden van Koningin Beatrix en de bekroning van Willem
Alexander en Maxima. We denken dat veel dorpsbewoners dit
toch graag willen mee maken voor de televisie, en dat er
daarom weinig mensen komen naar de opening v/d speeltuin.
Dus daarom hebben we besloten om de opening op zaterdag

27 april te doen.
Het bestuur v/d speeltuinvereniging.
Kopij Dorpsagenda
Nieuws voor de eerstvolgende dorpsagenda graag digitaal (Word document oid) vóór de 22ste van de maand inzenden aan: mail@jacqueszwik.nl

Bestuursleden:
Frits Weber
Anja van Oosten
Klaas Cleveringa
Monika Beughold
Jan Buwalda
Wim Kuiper

Telefoon
571323
572221
0652102537
851680
571743
851977

BESTUURSBERICHTEN APRIL 2013
Het wil maar niet echt voorjaar worden,
men zegt dat dit de koudste maart
maand was van de afgelopen 25 jaar!
Op 9 maart jl was het de landelijke opschoondag, het weer werkte die dag
niet mee. Het was ijzig koud en het
regende de hele tijd, mede door de
weersomstandigheden waren er maar 4
vrijwilligers buiten het bestuur die
meehielpen om ons dorp weer schoon
te maken. We hebben weer bijna 300
kg aan zwerfvuil bij elkaar gezocht. (zie
foto) Na afloop konden we weer warm
worden met soep en broodjes. ik wil de
vrijwilligers nogmaals bedanken voor
het meehelpen aan deze schoonmaakactie. Heeft u niet meegeholpen aan de
schoonmaakactie vanwege het weer?
Bedenk dan dat het op elk moment
loont om het zwerfvuil op te ruimen.
Samen moeten we Wehe-den Hoorn
leefbaar houden.
Een week later was het NL doet project, hier deden op zaterdag in ons
dorp de Jeugdsoos Happy Station, de
IJsverenging en de Speeltuinvereniging
mee. In het hele dorp waren dus volop
vrijwilligers aanwezig. De werkzaamheden waren oa: bij de jeugdsoos is de
vloer opnieuw geschilderd en bij de
ijsvereniging is er heel veel opgeruimd
en is het plafond van de ijskantine opnieuw geverfd. Bij de speeltuinvereniging is er volop gesnoeid rondom de
speeltuin. Het was nog te koud om te
verven. Op de vrijdag waren er, in het
kader van NL doet, leerlingen van Het
Hogeland College in de speeltuin aan
het opruimen en schoonmaken. Namens alle besturen bedanken we alle
vrijwilligers voor hun medewerking.
Op 30 maart as organiseren de speeltuinvereniging samen met de Jeugdsoos Happy Station eieren zoeken en
een vossenjacht voor de jeugd van de
basisschool. Het begint om 13.30 uur
en deelname kost € 2,50 per kind.

Meer informatie vindt u in de dorpsagenda van maart en www.wehe-denhoorn.nl.
Voor activiteiten en openingstijden van
Jeugdsoos Happy Station verwijs ik u
naar de website, twitter
(@Happy_station) of facebook van de
jeugdsoos.
Een bestuurslid van de dorpsvereniging
is betrokken geweest bij bijeenkomst
voor veilig naar school gaan. Nu na de
zomervakantie alle kinderen naar de
nieuwe basisschool gaan, is er opnieuw
gekeken naar de verkeersveiligheid. Samen met afgevaardigden van beide
scholen en de gemeente heeft men gekeken naar de knelpunten. Er is een plan
gemaakt om alles op tijd zo veilig mogelijk te maken.
Op 23, 24 en 25 augustus zal de Kermis
van Wehe-den Hoorn weer plaats vinden. Het bestuur van de jeugdsoos heeft
geprobeerd om de kermis te verschuiven
naar Mei. Maar helaas is het samen met
de kermis exploitanten niet gelukt en is
de datum toch weer een week na de
Eenrumer kermis. Het beloofd weer een
groot feest te worden er zijn zelfs al artiesten benaderd. Dus schrijf de datum
alvast in uw agenda!
Wij hebben een brief gehad van de gemeente over overhangend groen. Verderop in deze dorpsagenda vindt u het
complete artikel. Kijk eens bij uw tuin of
dit ook bij u het geval is.
Op 20 april as is onze jaarvergadering
vanaf 20 uur in Hoorstertil. Wij hebben
nog steeds een vacature voor een bestuurslid. Heeft u belangstelling om
plaats te nemen in het bestuur dan kunt
u zich tot 1 uur voor de vergadering
melden bij 1 van de bestuursleden. Na
de vergadering kunt u een gokje wagen
tijdens een gezellige Bingo!
Op 27 april as (in verband met de kroning op 30 april) zijn de opening van de
speeltuin en de activiteiten van de speeltuinvereniging.

Het programma zal ter zijne tijd bij u in de bus komen. Nog niet alle bestuursleden
hebben de contributie geïnd. Het bestuur van de dorpsvereniging kan dus binnenkort nog bij u langs komen om de contributie ( €5,00) te innen.
7 april

Dames en heren B-Jeugd en senioren vanaf
13:00 uur Sporthal Leens
7 april
Pot, Baumgarten & Friends 15.00 uur
13 april
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur door OBJS de
Weerborg
14 april
heren B-Jeugd en senioren vanaf 13:00 uur Sporthal Leens
20 april
Jaarvergadering van de dorpsvereniging in Hoornstertil. om 20.00 uur
27 april
Opening Speeltuin
27 april
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
25 mei
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
23, 24 en 25 augustus
Kermis
Iedere donderdag 50+ soos in de Hoornstertil 14.00 – 17.00 uur
Jaarvergadering Dorpsvereniging
20 april is onze jaarvergadering om 20 uur in cafe Hoornstertil.
Dit jaar is aftredend, en herkiesbaar, de heer Jan Buwalda.
Wij hebben nog steeds een vacature voor een bestuurslid.
Heeft u belangstelling om plaats te nemen in het bestuur dan kunt u zich tot één
uur voor de vergadering melden bij één van de bestuursleden. Na de vergadering
kunt u een gokje wagen tijdens een gezellige Bingo!
De Zonnebloem afd. De Marne OPROEP OPROEP!!!!!!!!!!!!
Deze afdeling bestaat al 36 jaar en is tot nu toe actief in de voormalige gemeente
Kloosterburen en sinds een jaar ook in Wehe den Hoorn.
De Zonnebloem zorgt ervoor dat eenzamen, langdurig zieken en /of gehandicapten
door vrijwilligers uit hun isolement worden gehaald.
Graag willen wij dit uitbreiden naar andere dorpen om zo samen meer
mensen te kunnen bereiken. Daarvoor zoeken wij VRIJWILLIGERS en BESTUURSLEDEN zodat wij allerlei leuke uitjes voor nog meer gasten kunnen organiseren.
Jaarlijks maken we een reisje per bus of boot. We organiseren een Theatermiddag
of artiestenmiddag in oktober. Ook houden we weer een gezellige middag en Corso Eelde staat ook op het programma of naar Op Roakeldais is ook een optie. Ook
aangepaste vakanties behoren tot de mogelijkheden.
Door verkoop van loten en donateurs kunnen wij leuke dingen doen voor gasten
binnen onze afdeling. Maar dan heb je bestuursleden en vrijwilligers nodig. Wellicht bent u die vrijwilliger die wij zoeken.
Uiteraard kunnen ook nieuwe gasten zich aanmelden.
Vanaf mei tot en met september kunt u ons aan de deur verwachten om
onze loten te verkopen. Zo hopen wij meer mensen te bereiken.
Voor info.
B.Bottema Kloostersingel 13 9977RJ Kloosterburen
0595 481683 VRIJWILLIGERS DIE HEBBEN WIJ DRINGEND NODIG!!!!!

