CONCERT BMF IN H. BONIFATIUSKERK IN WEHE DEN HOORN
Het Byzantijns Mannenkoor Friesland geeft zondag 8 maart, aanvang 15.00 uur,
een concert in de H. Bonifatiuskerk te Wehe den Hoorn. Uitgevoerd zullen worden
liederen uit de Russisch Orthodoxe kerkmuziek, Byzantijnse traditie en Oost Europese volksliederen.
Er is een kort intermezzo door de veelbelovende aankomend altvioliste Ani Natroshvili. Het koor bestaat ruim 10 jaar en telt momenteel 25 enthousiaste leden,
afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Sinds 2007 staat het onder leiding van
Nana Tchikhinashvili. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Russisch Orthodoxe
kerkmuziek en Oost Europese Volksmuziek. Voor een belangrijk deel is dit repertoire uniek door de keuze van de dirigente. Zij is oorspronkelijk afkomstig uit Georgië en heeft haar cultuur meegenomen en aan het koor overgebracht. Het koor
geeft uitsluitend a-capella concerten.
Toegangsprijs € 12,00. Kaarten in de voorverkoop € 10,--, Om in bezit te komen
van kaarten in voorverkoop kunt u het bedrag van € 10,-- per/voor1 maart 2015
overmaken op onze bankrekening NL47 RABO 0305 1281 32 tnv BMF Drachten. de
middag van het concert liggen de kaarten dan voor u klaar bij de entree.
http://www.bmfdrachten.nl. U kunt ook iedere dinsdagochtend van 09.00 uur tot
12.00 uur kaarten kopen aan de pastorie.
Bewonersinitiatieven De Marne op de kaart
Gemeente De Marne heeft een kaart ontwikkeld met de
bewonersinitiatieven in de gemeente. Het is een handig
kaartje in Google Maps dat in één oogopslag laat zien
welke bewonersinitiatieven er in de gemeente zijn.
De gemeente wil met dit kaartje laten zien hoe actief de inwoners van De Marne
zijn en hoe het bruist van verschillende activiteiten en initiatieven. Daarnaast is het
een manier om elkaar te vinden, zelf ideeën op te doen en te delen.
Op het kaartje wordt een omschrijving gegeven van de initiatieven, staat informatie over de contactpersoon, samenwerkingspartners en in welke fase het initiatief
of de activiteit zich bevindt.
Bewoners die zelf leuke ideeën of initiatieven hebben, kunnen deze aanmelden bij
Margreet Dijkstra (Coördinator Vitaliteit in de Gemeente De Marne). Dit kan via
0595-750304. Ook als u vragen en suggesties heeft voor de kaart of anderszins
kunt u contact met haar opnemen.
Het kaartje wordt om de twee maanden geactualiseerd. . Het kaartje met bewonersinitiatieven is te vinden op http://dorpen.demarne.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
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BESTUURSBERICHTEN FEBRUARI 2015
Terwijl dit wordt geschreven is het buiten een prachtige mooie witte wereld,
en zie je op de vroege ochtend buren
de straatjes vegen van hun oudere
buurtbewoners. Fijn om te zien dat er
in ons dorp om elkaar gedacht wordt.
Saamhorigheid, iets waar we in het
bestuur ook naar streven. Samen met
andere verenigingen weer de NL Doet
dag organiseren, het 50 jarig bestaan
van Wehe den Hoorn vieren. In ons
buurtdorp Leens hebben verenigingen
de handen al ineen gestoken om samen sterk te blijven. Misschien ook iets
voor ons?
NL Doet
Ook dit jaar hebben wij ons weer aangemeld bij NL Doet. De volgende activiteiten staan op de planning: Schoonmaken, verven van “het hert” aan de
Kremerstaat, opruimen van zwerfafval
in het dorp en verven van het speeltoestel aan de Cleveringastraat. Uiteraard
wordt er tussen de middag weer voor
een lunch gezorgd. Wij hopen ook dit
jaar weer veel vrijwilligers uit het dorp
te mogen verwelkomen, die ons met
deze klussen willen helpen. U kunt zich
aanmelden via het mailadres
wehedenhoorn@hotmail.nl of bij een
van de bestuursleden.
Spookdorp Wehe den Hoorn
Velen van jullie zullen het gezien hebben op RTV Noord en in Hart van Nederland. Drie jaar geleden zijn de eerste bewoners vertrokken en op twee
huizen na zijn ze allemaal leeg. Er is
nog steeds geen duidelijkheid wanneer
er gesloopt wordt. Ondanks dat het
door iemand van de woningbouwstichting toegezegd is dat dit voor de jaarwisseling zou plaats vinden ongeacht of
er nog bewoners zouden zijn is dit niet
gebeurd. De blokken die leeg staan
zouden hoe dan ook wel gesloopt worden. Helaas kregen wij net in Wehe
den Hoorn waarschijnlijk nieuwe bewoners en kon er niet gesloopt worden.
Wat en wanneer er nu gesloopt wordt
en nieuwbouw zal plaats vinden is nog
onduidelijk Wel heeft de woningbouw
zoals jullie kunnen zien gereageerd op

alle media en de bovenste ramen dicht
gemaakt. Zo is vandalisme tot het minimum beperkt. Na de opnames zijn wij
als bestuur nog in gesprek geweest met
de heer Kramer. En hebben afgesproken
dat er een uitnodiging voor de jaarvergadering komt om de plannen aan ons
voor te leggen. Van alle bewoners/
gezinnen die hun huis uit moesten vanwege de sloop zijn er 6 van de 19 in
Wehe den Hoorn gebleven. Op deze manier werk je krimp in de hand. Volgens
de woningbouw is er geen vraag naar
woningen, onze mening is dat veel mensen denken dat er geen woningen zijn en
daardoor naar andere dorpen trekken.
Dorpelingen die wel graag in Wehe den
Hoorn willen blijven wonen moeten dat
goed kenbaar maken. Samen met jullie
moeten wij ons sterk maken voor nieuwbouw in Wehe den Hoorn.
Jaarvergadering
Staat dit jaar gepland op zaterdag 11
april. Het programma is nog niet volledig, maar u kunt de datum vast noteren.
Wij hopen dat de heer Kramer van
Wierden&Borgen aan de uitnodiging gehoor geeft om meer duidelijkheid te
krijgen omtrent de te slopen woningen
en de plannen voor herbouw.
Hondenpoep
Het blijft helaas een probleem: de hondenpoep die overal in het dorp op de
stoep ligt. Het is een veelgehoorde
klacht in het dorp en ook op sociale media zie ik regelmatig opmerking van medebewoners
hierover
voorbijkomen.
Daarom willen wij de hondenbezitters in
Wehe-den Hoorn nogmaals oproepen om
hun hond niet op de stoep te laten poepen, en als dit wel een keer voorkomt dit
dan op te ruimen, zodat een ander er
geen last van heeft. Gelukkig zijn er heel
veel hondenbezitters die zich hier al aan
houden, maar helaas nog niet iedereen.
Openbare begraafplaats
Er is bij het bestuur een melding gedaan
dat er een kindergrafje vernield is, ook is
er melding bij de politie gedaan. Geregeld worden er kinderen op de begraafplaats gezien.

Ouders wilt u jullie kinderen er op wijzen dat dit geen speelplaats is. En
dat het vernielen van graven of er iets wegnemen respectloos is en dus echt niet
kan. Vroeger mochten wij er als kind niet komen zonder begeleiding, er hing toen
een bordje aan het hek.. Het zou jammer zijn als dat weer nodig zou zijn, de kinderen die er een dierbare hebben liggen zouden dan niet op eigen gelegenheid het
graf kunnen bezoeken.
Contributie
In februari en maart zullen de bestuursleden weer langskomen om de contributie
voor de dorpsvereniging te innen. Dankzij de steun van onze leden kunnen wij onze activiteiten blijven uitvoeren en daarmee proberen wij een bijdrage te leveren
aan de saamhorigheid en leefbaarheid in Wehe-den Hoorn.
Jubileumfeest
Het is al een aantal keren genoemd in de dorpsagenda, op 1 januari 2016 is het 50
jaar geleden dat Wehe en den Hoorn zijn samengevoegd tot één dorp. Wij willen
daar graag aandacht aanbesteden door middel van feestelijke activiteiten. Dit kunnen wij niet alleen, daarom zoeken wij nog mensen die dit samen met ons willen
uitwerken en organiseren. U kunt zich aanmelden via wehedenhoorn@hotmail.nl.
Ook ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom.
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Lisa Franken “Cello en pianosolo” 15.00 uur ‘t Marnehoes
4de Districtswedstrijd, café Beuving t.o. station Baflo 8.00 uur
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
live muziek jeugdsoos.
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
Vincent Alders “Holle vaten met Echo”15.00 uur www.marnehoes.nl
5de Districtswedstrijd, Hc. Onderdendam Dorpshuis 8.00 uur
Concert BMF in H. Bonifatiuskerk 15.00 uur
Marjolein Meijers en Combo “oud en Nieuw” 15.00 uur ‘t Marnehoes
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
Jaarvergadering Dorpsvereniging 20.00 uur
Ellen Kiewit en Henk Doeke Odinga “alle registers open” 15.00 uur
‘t Marnehoes
25 apr Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
8,9 en 10 mei KERMIS
30 mei Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
13 juni Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
8 aug Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
10 sept 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
Beste lezers,
Zoals velen van jullie wel zullen hebben gezien onder
het nieuws op de website: www.wehe-denhoorn.nl is
de dorpsvereniging ook op Facebook. De mogelijkheid
om kopij aan te leveren kan dus nu ook onder Facebook. liefst natuurlijk via email: mail@jacqueszwik.nl)
Wel is het belangrijk om dit via Messenger te doen
rechts onderaan, zodat alleen het bericht voor de redactie is te zien.

