Scholen
De medezeggenschapsraden van De Weerborg en de St. Jozefschool hebben in
2010 een dringende oproep gedaan aan de eigen besturen om serieus aan de slag
te gaan met het samengaan van de scholen. We willen voor onze kinderen goed
onderwijs en in het eigen dorp. Beide MR-en hebben van de ouders en andere
mensen uit het dorp veel positieve reacties ontvangen. Komt er na 40 jaar praten
over één school dan toch een fusie? Ja! Het bestuur van De Weerborg heeft na
veelvuldig overleg met het bestuur van de St. Jozef school het besluit genomen
om De Weerborg op te heffen en uit de huidige St. Jozefschool een nieuwe school
te laten ontstaan. Het wordt een nieuwe school voor katholiek en openbaar onderwijs, met een nieuwe naam en een nieuw schoolplan op basis van de inbreng van
de ouders. Twee keer per jaar zal er overleg zijn met beide besturen om te bewaken dat de openbare en katholieke richtingen blijven bestaan. Met gemeente De
Marne zijn gesprekken gestart over het verbeteren van de verkeersveiligheid en er
zijn al concrete ideeën voor meer zebrapaden, waarschuwingssignalen en verlichting. De peuterspeelzaal zal zeer waarschijnlijk in het nieuwe gebouw komen. Zo
werken we samen aan de leefbaarheid van Wehe den Hoorn. We verwachten dat
de nieuwe school voor alle kinderen uit Wehe den Hoorn en dorpen naast ons een
fijne school is.
Ivo Poll (MR de Weerborg) en Gerard Hegge (MR Jozefschool)

Sneeuwruimen
Maandag 21 november was het zover, we moesten sneeuwruimen.
Niet één keer maar vier keer de stoepen en paden schoongemaakt.
De stoep van de buurtjes die met vakantie zijn doe ik ook maar even.
’s Middags om 17.30 uur was de laatste keer en heb de spullen opgeborgen in de schuur.
Na een wijntje keek ik naar buiten om te zie of het nog sneeuwde en er viel geen
sneeuw meer.
Maar……… de sneeuwschuif was langs geweest en ja hoor alle stoepen lagen
weer vol.
De gemeentes maar roepen om je stoep sneeuwvrij te houden en zorgen dat iedereen op een veilige manier op de stoep kan lopen.
Nu even niet meer zeuren en ook de positieve kant van het verhaal erbij zetten.
Ik ben gepensioneerd en dus heb ik de tijd en kom in beweging zodat de luie
spieren ook weer moeten werken!
Dus vanmorgen maar weer vol goede moed aan de slag en de stoep
van mij en de buren is weer begaanbaar.
Als iedereen nu z’n stoep en die van uw bejaarde (zieke) buurman
schoon houdt is iedereen weer tevreden.
J.Z.
Kopij Dorpsagenda
Nieuws voor de eerstvolgende dorpsagenda graag digitaal (Word document oid) vóór de 22ste van de maand inzenden aan: mail@jacqueszwik.nl
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BESTUURSBERICHTEN FEBRUARI 2013
Het is alweer februari en het is inmiddels echt winter, de ijsbanen zijn open
en er ligt een dik pak sneeuw. Helaas
kunnen we nog niet op de kanalen
schaatsen, maar wellicht dat het in
februari nog gaat gebeuren. Het ijs op
de ijsbaan is van super kwaliteit! De
vele vrijwilligers van de IJsvereniging
hebben al weer menig uur op en rond
de ijsbaan/ijskantine rondgebracht.
Dankzij deze vrijwilligers kan iedereen
genieten van het ijs. Het schept in de
wintermaanden toch een stukje gezelligheid om elkaar te ontmoeten op en
rond de ijsbaan. Ik wil langs deze weg
dan toch even stil staan bij alle vrijwilligers die dit elk jaar weer mogelijk
maken en ze langs deze weg bedanken
voor al hun verzette werk bij deze
koude temperaturen!
In januari zijn er veel activiteiten geweest rond de scholen in Weh-den
Hoorn en de scholen in de Gemeente
de Marne. Wij hebben als bestuur diverse vergaderingen bijgewoond. De
vergadering voor het schoolplan van
de Gemeente op 8 januari in Hotel
Restaurant Schierstee is door ongeveer
150 mensen bezocht. Er was dus veel
animo op mee te praten over het onderwijs binnen de gemeente. Binnenkort kunt u het verslag van deze avond
lezen op de website van de
Gemeente de Marne: www.demarne.nl
De dag voor deze vergadering vonden
de ouderavonden plaats op de beide
basisscholen van Wehe-den Hoorn.
Hierin is het fusieplan om per 1 augustus samen verder te gaan als één nieuwe school onder het Fidarda bestuur in
het gebouw van de Jozefschool aan de
ouders toegelicht. Dit bracht bij veel
mensen veel emoties naar boven, wat
natuurlijk heel begrijpelijk is!
Het betekent het opheffen van de
Openbare Jenaplan school ‘De Weerborg’. De MR van ‘de Weerborg’ is bij
ons langs geweest op de vergadering

om het fusieplan toe te lichten, verderop
in deze agenda leest u meer over de
fusie in een verslag van de MR-en van
beide scholen. Ondanks alle onzekerheden die het plan nog met zich mee geeft
hoopt het bestuur van de dorpsvereniging dat er een goede school blijft voor
alle kinderen uit en rond Wehe-den
Hoorn. Waarin ruimte en respect is voor
zowel de ‘openbare’ als de ‘katholieke’
identiteit. Het plan wordt 26 februari
besproken in de Gemeenteraad en als
het goed is volgt er een besluit in maart.
U zult dus in de volgende dorpsagenda’s
meer blijven horen over de fusie.
Afgelopen weekend werd de Noorderrond wandeltocht gehouden. De wandelaars konden 4 dagen wandelen door
een winters landschap. Op zondag liepen
de wandelaars, voornamelijk in de ochtend, door Wehe-den Hoorn heen.
Verder kregen we bericht van Jeugdsoos
Happy Station over de hangplek naast
de jeugdsoos. Deze hangplek is een
groot succes en wordt door veel jeugd
bezocht, echter laat die jeugd een hoop
rotzooi achter! Terwijl er toch genoeg
afvalbakken staan. Een oproep dus aan
de jeugd: Ruim jullie rotzooi op!
Corrigeer ook je leeftijdsgenoten als dat
moet. Als de rommel niet opgeruimd
wordt dan gaat de hangplek dicht!
En dat zou natuurlijk verschrikkelijk
jammer zijn.
Verder hebben wij vernomen dat de
speeltuinvereniging de fietsencrossbaan
wil afstoten. Omdat er bijna geen
kinderen meer aan fietsencross doen.
Nou ligt de baan er ook niet uitnodigend
bij. Wij willen dan peilen of er nog
behoeft is aan een fietsencrossbaan.
Als er nog genoeg animo voor is dan wil
het bestuur van de dorpsverenging wel
proberen om subsidie te krijgen om de
baan weer op te knappen. Maar dit heeft
alleen zin als er ook animo voor is.

Als de crossbaan eenmaal weg is zal er in de toekomst zomaar niet weer een nieuwe komen. Maar misschien zijn er ook hele andere ideeën voor deze plek. Laat u
mening horen op wehedenhoorn@hotmail.nl of neem contact op met één van
de bestuursleden.
AvO
Contributie
Het bestuur van de dorpsvereniging komt weer langs om de
contributie te innen. De contributie is onveranderd € 5,00.
2013
2 februari
3 februari
3 februari
9 februari
23 februari
24 februari
9 maart
10 maart
16 maart
17 maart
24 maart
30 maart
7 april
20 april
27 april
25 mei

Handbal Merna B-jeugd 18.00 uur Sporthal Leens
Handbal Merna 3 teams vanaf 13.00 uur Sporthal Leens
Noord Nederlands Cello Ensemble (NCCE) 15.00 uur
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur door OBJS de Weerborg
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
Merna Dames B-Jeugd 13.00 uur Heren B-Jeugd Sporthal Leens
Merna Heren Senioren 17.50 uur Sporthal Leens
José van Waveren en Pieter Grimbergen met 'Douce France'15.00 uur
Uitvoering toneel vereniging Unitas in Warfhuizen
Merna gem. C-Jeugd Dames B-Jeugd vanaf 13:00 uur Sporthal Leens
Marjolein Meijers band 'Van Berini tot Solex' 15.00 uur
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
Pot, Baumgarten & Friends 15.00 uur
jaarvergadering van de dorpsvereniging in Hoornstertil. om 20 uur
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur

Kunst Door Vriendschap, de voorstelling in februari gaat niet
door
Even een bericht over toneelvereniging Kunst Door Vriendschap.
De voorstelling die wij hadden gepland begin februari gaat niet door.
De laatste weken, waarin de puntjes op de i moeten worden gezet, hadden we
teveel uitval
Op de repetities wegens ziekte. Wij zijn van mening dat je geen uitvoering op 70%
moet geven, want daar komen de mensen niet voor.
Uitstel is geen optie, want dan komen we pas begin april op de planken te staan.
Wij bezinnen ons op dit moment op nog wat andere mogelijkheden.
Daarnaast: mocht er iemand zijn met belangstelling voor
toneel?
Hij of zij of allebei, neem contact op met ondergetekende via
telefoonnummer 0622089889!
Eric van der Klei.

