Uitnodiging jaarvergadering
Speeltuinvereniging Wehe-den Hoorn
Maandag 25 november 2013 aanvang 20.00 uur Café Hoornstertil
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen en Jaarverslag
4. Jaarverslag en begroting penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuw lid kascommissie
Tity Boersma (vast)
Anita Voos (vast)
Mariëtte Voos (reserve)
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend:
Date van der Veen ( niet herkiesbaar)
Danique Cusiel (herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
aanmelden bij het bestuur
8. Toestellen en acties
9. Het Jaarprogramma
10. Verslag van de Crossclub
11. Rondvraag
12. Sluiting
Het jaarverslag kan worden ingezien bij Arthur Werkman, Rochefortstraat 1
Het Financieel verslag ligt ter inzage bij Danique Cusiel, Rochefortstraat 3
Beide verslagen zijn op bovenstaand adressen aanwezig vanaf 13 november 2013
Vooraankondiging: In Mijn Ede neemt de Groningse acteur Marcel Hensema ons
mee terug naar zijn geboortegrond. Hij laat ons kennis maken met de mensen tussen wie hij in Hoogezand opgroeide en brengt hen nog één keer samen in een intieme voorstelling. Ede Staal is een Groningse legende, die met zijn muziek diep is
geworteld in het hart van veel Groningers. Zo ook bij Marcel Hensema. De muziek
lijkt als een soundtrack onder zijn leven te liggen. In de voorstelling is te zien en
vooral te horen hoe verweven de liederen van Ede Staal zijn met grote momenten
uit een leven: bruiloften, opbloeiende liefdes, eenzame momenten, begrafenissen.
Vrijwel iedere Groninger heeft een eigen verhaal over Ede Staal en veel mensen
zullen iets herkennen in de typische verhalen die in Mijn Ede worden geschetst. De
voorstelling laat, net als de muziek van Ede Staal, de schoonheid zien van het alledaagse. Hensema zingt en speelt zowel in het Gronings als Nederlands en is voor
iedereen verstaanbaar.
25 januari 2014, aanvang 20.00 in 't Marnehoes te Wehe den Hoorn
Entree 12,00 euro, donateurs 10,00 euro, jongeren tot 18 jaar 8 euro.
Vanaf heden te reserveren: 0595-571395 of theaterreserveringen@marnehoes.nl
Mensen uit ons dorp worden van harte uitgenodigd om te reserveren.
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 NOVEMBER 2013
De herfst is nu echt begonnen, de eerste herfststorm hebben we gehad.
Maar in vergelijking met andere delen
van Nederland mogen we absoluut niet
klagen. Terwijl het op 13 oktober jl
bijna in heel Nederland regende scheen
de zon in Groningen tijdens de 4-mijl
van Groningen. Sinds afgelopen weekend zitten we alweer in de wintertijd.
Op 4 november as vindt de jaarlijkse
vergadering met het bestuur van de
dorpsvereniging en de verenigingen en
scholen van Wehe-den Hoorn. Bij deze
zijn alle afgevaardigden van de besturen/ouderraden e.d. van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20 uur
in Café Hoornstertil.
Op zaterdag 2 november vanaf 9.30
uur komen we traditioneel bij u langs
de deuren met onze appelactie. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt
om de vakantiespeldagen voor alle kinderen van Wehe-den Hoorn en omstreken volgend jaar weer te kunnen organiseren. Dit jaar zijn er, op verzoek van
velen, heerlijke peren (Doyenné du
Comice) te bestellen. Let op!!! De peren worden alleen op bestelling verkocht! Dus wilt u ook peren kopen? Bel
dan voor vrijdag 1 november 13.00 uur
naar Frits Weber telefoon 571323 of
mobiel op 06-12143079. De peren kosten € 2,00 per kg. De appels zijn 1 kg
voor € 1,50 en 2 kg voor € 3,00. Het
fruit komt van fruitbedrijf Loods uit
Zuurdijk.
Op zaterdag 23 november komt Sinterklaas weer aan in Wehe-den Hoorn. Als
alles goed gaat verwachten we hem om
13.30 uur bij ’t Opslag in Hoorn. Waarna we een rondrit door het dorp maken
met de kinderen en Sint en zijn Pieten.
Daarna is het Sinterklaasfeest bij Café
Hoornstertil. U bent daar allemaal weer
van harte voor uitgenodigd. Heeft u

een stukje over uw kinderen voor Sinterklaas dan kunt u dit via de mail versturen naar: wehedenhoorn@hotmail.nl
of tot uiterlijk 22 november in de Groene Brievenbus aan de Cleveringastraat
24 deponeren.
Op 14 december is de jaarlijkse kerstmarkt wederom in en om ’t Marnehoes!
Er zal buiten weer verlichting zijn en we
zouden het fijn vinden als we weer veel
aanmeldingen krijgen zodat we rondom
het Marnehoes kraampjes hebben. U
kunt zich van 10 november tot 10 december opgeven; binnen (alleen voor
leden van de dorpsverenging) kost een
tafel voor een standje € 5,00, buiten is
een stand gratis voor leden (voor niet
leden kost een kraam buiten € 5,00)
maar u moet dan zelf zorgen voor een
stand (partytent of kraam). Om te voorkomen dat iedereen het zelfde verkoopt
vragen wij u om bij opgave te vermelden wat u wilt verkopen. Zodat we bij
teveel aanmeldingen van het zelfde
kunnen aangeven dat u iets anders
moet verkopen. Op die manier willen we
ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar
spullen aan de man kan brengen. Na 10
december (als er dan nog plaats is) is er
ruimte voor mensen buiten Wehe-den
Hoorn om zich op te geven.
Opgeven kan bij Anja van Oosten via de
mail: wehedenhoorn@hotmail.nl of
via de telefoon 572221.
AvO

Toneelvereniging
Kunst Door Vriendschap geeft op zaterdag 15 februari 2014 de eerste voorstelling van het dolkomische blijspel
"Opa Apestaartje punt nl."

2 november
4 november

Appelactie (zie dorpsagenda)
Vergadering dorpsvereniging met alle
scholen en verenigingen van Wehe-den Hoorn
9 november
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
16 november
Jaarvergadering IJsvereniging Hoornstertil 19.30uur
aansluitend klaverjassen
23 november
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 uur vertrek 8.00 uur T
23 november
Intocht Sint Nicolaas
25 november
Jaarvergadering Speeltuinvereniging Hoornstertil 20.00 uur
30 november klaverjassen ijskantine. 20.00 uur
14 december
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
14 december
Kerstmarkt ‘t Marnehoes
14 december
HC.Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur U
14 december
Doedag Hoornstertil 20.00—13.30 uur Speeltuinvereniging
14/17 december Kerstbroodactie dor het dorp Speeltuinvereniging
28 december
Hoornstertil Bokaal v1rzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur
28 december
klaverjassen ijskantine. 20.00 uur
2014
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
8 februari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 uur vertrek 8.00 uur T
8 februari
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
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
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

Uitzenddata TV-cursus bekend
Omroep Max heeft bekend gemaakt dat de eerste les van de televisiecursus bridge op
woensdag 20 november om 14.40 uur wordt uitgezonden. De cursus wordt gepresenteerd
door Berry Westra en bestaat uit twaalf wekelijkse afleveringen van twaalf minuten. De afleveringen kunnen na de uitzending op de website van Omroep Max op elk gewenst tijdstip
nogmaals bekeken worden.
Eind augustus is de cursus opgenomen en degenen die de opnames gezien hebben zijn lovend over de heldere uitleg van Berry Westra. Naast het volgen van de uitzendingen kan
tijdens de cursus geoefend worden op een speciale oefenwebsite. De link naar deze website
zal in de eerste uitzending bekend gemaakt worden.

