DOE-DAG

Zaterdag 14 december van
10:00- 13:30 uur organiseert de
speeltuinvereniging een gezellige ochtend/middag voor de kinderen die op
de basisschool zitten.
Heb je zin om iets leuks te maken voor de
kerst kom dan om 10:00 uur naar café
Hoornstertil. We gaan er met elkaar een gezellige ochtend/middag van maken.

BROODAKTIE

Ook dit jaar heeft de speeltuinvereniging de
jaarlijkse kerstbroodaktie. U kunt bij ons de
volgende broden bestellen, kerststol of suikerbrood of een roomboter amandelkrans.
Op maandag 16 en dinsdag 17 december komen wij bij u langs. Bent u niet thuis maar
wilt u wel graag iets bestellen dan kan dit ook
op zaterdag 14 december bij onze kraam op
de kerstmarkt.
De opbrengst van deze broodaktie gaan we
gebruiken voor een drietal nieuwe toestellen
in de speeltuin.

De speeltuinvereniging.

Alsnog kunnen lezen (en schrijven)
Er zijn in ons dorp en omstreken vast nog mensen die de schoolleeftijd (al lang) te
boven zijn, maar om een of andere reden het lezen niet onder de knie hebben gekregen of weer verleerd zijn en het wel zouden kunnen en willen.
In onze maatschappij moet je als het maar even kan, kunnen lezen: formulieren, ondertiteling op de t.v., telefoon, computer.
Een mens is nooit te oud om te leren. En wanneer je het (weer) kunt, gaat er een wereld open….
Kent u iemand die bij deze groep hoort, praat er met hem/haar over -hij/zij leest dit
bericht zelf immers niet!- en breng die dan met mij in contact.
Ik wil met hen overleggen hoe ik ze het lezen en eventueel ook schrijven
(weer) kan leren.
Om de kosten hoeft het niet over te gaan. Ik zie
het als
vrijwilligerswerk!
Zijn er vragen, ik beantwoord ze graag.
Arend Gunnink, Mernaweg 31,
Wehe-den Hoorn,0595572677,
a.gunnink@planet.nl
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 DECEMBER 2013
Dorpsagenda
Sinterklaas is ook weer in Wehe den
Hoorn aangekomen, gelukkig stormde
het niet zo erg als een paar weken geleden. Want dan zou Sint met z’n Pieten van het dak af waaien. Sinterklaas
kwam aan per boot bij ’t Opslag in
Hoorn en ging met paard en wagen
gevolgd door een trekker met wagen
vol kinderen een rondrit door het dorp
maken. Daarna was het Sinterklaasfeest in café Hoornstertil. Het was een
geslaagd feest met wel 10 zwarte pieten! Ik wil langs deze weg alle mensen
die dit kinderfeest mede mogelijk hebben gemaakt heel hartelijk bedanken.
Op zaterdag 2 november had de dorpsvereniging zijn jaarlijkse appelactie. En
langs deze weg wil ik ook iedereen
bedanken die appels van ons heeft gekocht. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om ook peren te bestellen. Hier
werd ook dankbaar gebruik van gemaakt en is dus zeker voor herhaling
vatbaar. Dankzij uw bijdrage kunnen
we volgend jaar de kindervakantiespeldagen weer organiseren.
De vergadering van alle verenigingen
en scholen op 4 november jl. is goed
bezocht. Het is altijd goed om 1 keer
per jaar met elkaar om de tafel te
gaan. Op 28 november heeft het bestuur een afspraak met het College van
B & W van de gemeente De Marne.
Hierover hoort u meer in de volgende
dorpsagenda.
De kerstmarkt van Wehe-den Hoorn is
op 14 december as in het Marnehoes
en begint om 16 uur (tot 19 uur). Binnen twee dagen waren alle plaatsen
binnen al bezet en voor buiten hebben
we ook al 12 aanmeldingen! Het beloofd dus weer een gezellige kerstmarkt te worden. Standhouders kunnen vanaf 15.00 uur opbouwen. Opgeven kan nog tot 10 december!!
Via mail: wehedenhoorn@hotmail.nl of
via telefoon 0595-572221.

Het bestuur van de jeugdsoos is druk
bezig met plannen maken om de jeugdsoos financieel gezond te krijgen. Zie
artikel verderop in de dorpsagenda.
Verder vragen zij vrijwilligers om de bar
te bezetten met oud en nieuw! Meld u
aan bij Wim(telefoon 851977) of Anita
( 0595-571950)!
Hopelijk tot de kerstmarkt!
Nieuw boek: De Marne in beweging
Trekschuit, koets, omnibus, paardentram, trein, bus, auto…..De afgelopen
150 jaar volgden de ontwikkelingen op
vervoersgebied in Nederland elkaar in
rap tempo op. Bertus Fennema, voormalig gedeputeerde, burgemeester van
Schiermonnikoog en burgemeester van
Zuidhorn, deed onderzoek naar de wijze
waarop de bevolking van noordwestGroningen zich in de loop der tijd verplaatste binnen de eigen regio de Marne
en tussen het eigen woongebied en de
stad Groningen.
De in 1839 gestarte postwagendienst
tussen Ulrum en Groningen, de belangrijke rol van de beurtschippers in de
tweede helft van de negentiende eeuw,
de opening van de tramlijn tussen Winsum en Ulrum in 1897, de opkomst van
bus en auto, vele vormen van
(openbaar) vervoer komen aan de orde
in dit boek.
De verhalen in deze 96 pagina’s dikke
uitgave worden ondersteund door tientallen (historische foto’s). De verkoopprijs bedraagt € 14,50.
Foto’s Wim Mollema
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Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
Kerstmarkt ‘t Marnehoes 16.00 - 19.00 uur
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur U
Doedag Hoornstertil 10.00—13.30 uur Speeltuinvereniging
hardstyle feest. met DJ Melvin (Winsum) leeftijd 12 t/m 17 jaar
Aanvang 20.30 tot 01.00 uur. Jeugdsoos Happy Station.
14/17 december Kerstbroodactie door het dorp Speeltuinvereniging
15 december "Duo Albarus" Elena Malinova ‘t Marnehoes 15.00 uur
28 december HC. Viol Hoornstertil Bokaal v1rzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur
28 december klaverjassen ijskantine. 20.00 uur
31 december Waister Carbidteam vanaf 10.00 uur IJsbaan
31 december oliebollenactie door de dorpsvereniging vanaf 10 uur!
2014
4 januari
Theater te Water met de voorstelling 'een Frisse Wind'
‘t Marnehoes 20.00 uur www.marnehoes.nl
11 januari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 uur vertrek 8.00 uur T
11 januari
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
25 januari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur U
25 januari
Mijn Ede ‘t Marnehoes 20.00 uur UITVERKOCHT
8 februari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 uur vertrek 8.00 uur T
8 februari
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje1
15 februari
Kunst Door Vriendschap blijspel "Opa Apenstaartje punt nl."
22 februari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur U
8 maart
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
15 maart
R1 Verzamel- en vertrektijden afhankelijk van uit- of thuiswedstrijd
29 maart
15 maart R2 Verzamel- en vertrektijden afhankelijk van uit- of
thuiswedstrijd
12 april
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
10 mei
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
14 juni
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
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
De jeugdsoos
Om de jeugdsoos financieel mogelijk te
blijven houden willen we graag de
jeugdsoos verhuren. Denk hierbij aan
bv. verjaardag , een doemiddag, en,
enz. voor vragen kunt U terecht bij
Wim Kuiper (telefoon 0595-851977)of
Anita Voos (0595-571950). Ook willen
we het dorp vragen of er ideeën zijn
om iets in de jeugdsoos te organiseren.
Voor de bezetting van Oud en nieuw
vragen we mensen die achter de bar
willen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Wim of Anita.

Op zaterdagavond 4 januari 2014, aanvang 20.00 uur Theater te Water
met de voorstelling 'een Frisse Wind' .
Op www.marnehoes.nl staat het
programma. Reserveren kan al
vanaf heden.
De voorstelling van 'Mijn Ede' op zaterdag 25 januari 2014 is uitverkocht. Er
kunnen nog vier op de wachtlijst met hun
telefoonnummer.
"Duo Albarus" met Elena Malinova” op de
piano en Martin Grudaj op cello
15 december om 15 uur.

