de 50+ soos gaat weer beginnen en wel op donderdag 26
september 2013 van 14. 00 – 17.00 uur in de Hoornstertil.
Gezellig koffie drinken en even wat bijpraten. Er kan gekaart
worden, klaverjassen, kruisjassen, sjoelen en wat verder
door de mensen gevraagd wordt (indien mogelijk). We hopen er weer nieuwe leden bij
te krijgen. Schroom niet en kom eens gezellig langs in de Hoornstertil, tot ziens op
donderdag 26 september en anders op een andere donderdag.
Aardappelfeest 12 oktober a.s.
Aardappelhuis De Vier Parmentiers organiseert, na het succes van vorig
jaar, wederom een Aardappelfeest. Dit jaar wordt het gehouden op 12
oktober in en rond ‘Wongema’ in Hornhuizen. De Parmentiers presenteren hun 'collectie 2013' en grijpen de aanleiding aan om er een oogstfeest voor de regio van te maken. Parmentier Erik Wong: “Het feest kent een festivalachtige opzet. Op
verschillende plekken in het dorp kunnen bijzondere aardappelgerechten worden gegeten. Van een Belgisch frietje tot een complexe Bretonse aardappelpuree. Daarnaast is
er muziek, zijn er optredens en aardappelbelevenissen. Leidraad is steeds het combineren van verschillende werelden tot verrassende uitkomsten”. In het assortiment van
Aardappelhuis De Vier Parmentiers aardappels met illustere namen als Pink Fir Apple,
Blauwe Congo en Mr. Little’s Yetholm Gypsy. Geteeld in het nuchtere Hornhuizen. Over
de rest van het assortiment doet Aardappelhuis De Vier Parmentiers nog geen mededelingen. Erik Wong: “op 12 oktober presenteren we onze ‘collectie 2013’ en dus mag ik
verder nog niks zeggen”. Aardappelhuis De Vier Parmentiers is in 2012 opgericht door
Jan Dirk Gardenier, Erik Wong, Erwin Westers en Gert Noordhoff. Doel van het aardappelhuis is om de aardappel een meer prominente plek te geven, op het bord en in de
samenleving. De Parmentiers zien de aardappel als een delicatesse. Die hoort herkenbaar, midden op het bord. Geen anonieme 'side-order'. De Vier Parmentiers hebben
zich vernoemd naar August Parmentier. Een 18de eeuwse legerarts die met veel inzet
en inventiviteit de aardappel op het Franse menu heeft gezet in een tijd van armoede,
honger en slechte eetgewoontes. Wil je meer weten over het aardappelfeest en de rest
van de ‘collectie 2013’? Kijk op www.devierparmentiers.nl en kom naar het Aardappelfeest op 12 oktober aanstaande.
BRIDGEN, EEN INVESTERING VOOR DE TOEKOMST
Wie met pensioen gaat krijgt veel, heel veel, vrije tijd erbij, die ingevuld moet worden.
In het begin gaat dat meestal vrij gemakkelijk, men is fysiek vaak nog sterk genoeg. In
de tuin kan wat werk verzet worden of een flink eind fietsen zit er nog wel in. Maar dan
wordt dat allemaal wat zwaarder of zelfs te zwaar en moet de mens andere bezigheden
zoeken. Eén daarvan kan dan het kaartspel bridge zijn. Een spel met veel beoefenaren
zodat er altijd wel ergens in de buurt gespeeld kan worden. Een spel dat uitdaagt en
dat de hersenen aan het werk houdt. Het bridgen gaat ook vereenzaming tegen omdat
u het met nog drie anderen speelt, en bridgen is helemaal niet zo moeilijk te leren.
Omroep Max geeft dit najaar een cursus op de televisie, zodat u het thuis met vrienden
onder de knie kunt krijgen. Daarna kan iedere bridgeliefhebber bij ons, de bridgegroep
in Wehe- den Hoorn bij de Hoornstertil, kennis en kunde vergroten op de dinsdagavonden. De kosten zijn 10 euro per jaar, dus dat zal hopelijk niemand ervan weerhouden
zich aan te melden. Ook zijn vast niet allemaal vreemden voor u op deze bijeenkomsten, want veel Ainrommers zijn al lid. Bij die mensen kunt u
ook informatie over de club vragen net als bij ondergetekende.
Voor nadere informatie tel. 491527. Als u het spel al kent kunt
u natuurlijk ook direct al komen spelen! Nieuwe leden zijn van
harte welkom bij onze groep van tweeënveertig spelers.
Hans Dijkink

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

Kopij Dorpsagenda/Nieuws voor de eerstvolgende dorpsagenda graag digitaal
(Word document of PDF) vóór de 22ste van de maand inzenden aan: mail@jacqueszwik.nl

DORPSAGENDA OKTOBER 2013
Na een lange warme en droge periode
is daar toch heel abrupt een einde aangekomen. De afgelopen 14 dagen heeft
het enorm veel geregend. De herfst is
dus echt begonnen.
Het laatste weekend van augustus hebben we kunnen genieten van het kermis weekend in Wehe-den Hoorn. Het
was jammer dat de zweefmolen vlak
voor de kermis had opgezegd, daardoor was ervoor de wat oudere jeugd
niet veel te doen op de kermis. Maar
desondanks was het gezellig druk,
vooral de feestavond op zaterdag werd
goed bezocht en was ondanks de
stroomuitval een groot succes. Voor
foto’s van de kermis kunt u terecht op
www.weheonline.jouwweb.nl Ook
voor dit feest geldt: zonder de hulp van
de vrijwilligers was dit niet mogelijk
geweest! Daarom wil ik via deze weg
alle vrijwilligers bedanken voor hun
medewerking.
Op dit moment maakt het jeugdsoos
bestuur zich op voor de spooktocht van
27 september voor de jeugd van Wehe
-den Hoorn. Helaas kan de spooktocht
voor volwassenen op 28 september
niet doorgaan wegens te weinig beschikbare spoken. Daarom heeft het
bestuur de leeftijd voor 27 september
bijgesteld. Alle jeugd t/m 14 jaar is
welkom! Om 20.00 uur verzamelen in
de jeugdsoos, de eerste groep start om
20.30 uur, kom verkleed want de kinderen die het mooist verkleed zijn kunnen een prijs winnen. Deelname aan de
spooktocht is gratis!
Op 29 augustus is een afvaardiging van
het bestuur van de dorpsverenging
door het dorp gelopen met de dorpsfemme van de Gemeente De Marne;
Margreet Dijkstra. Onderwerpen die
toen aanbod zijn geweest zijn oa; Hondenpoep, de fietsencrossbaan en omgeving (wat wil het dorp hiermee), het
dumpen van (tuin) afval op verschillende plaatsen in het dorp, het boom

snoei probleem in het bos achter de Cleveringastraat enz. We hebben van Margreet tips gekregen om hiermee aan de
gang te gaan. We zullen hier in de toekomst op terug komen.
Hondenpoep is een terugkerend probleem. Als uw hond per ongeluk zijn behoeftes doet op de stoep of bij iemand
anders in de tuin neem dan een zakje of
schepje mee en ruim het op! En probeer
rekening te houden met de grasvelden
waar kinderen spelen. De honden kunnen hier niks aan doen, zij weten niet
waar ze hun behoeftes wel of niet mogen
doen, het zijn de baasjes die ervoor
moeten zorgen dat de hondenpoep opgeruimd wordt!
Het lijkt nog een beetje vroeg om het er
nu al over te hebben, maar op 14 december is de jaarlijkse kerstmarkt. In de
dorpsagenda van november komt een
oproep om u op te geven voor een stand
(binnen of buiten).
Op de vergadering van de dorpsverenging is Anja Hijma namens stichting DBF
geweest. Zij doet onderzoek naar een
herbestemming voor het voormalige parochie schoolgebouw aan de Mernaweg.
Aan de hand van een vragenlijst probeert ze een beeld te krijgen van wat er
is in het dorp en waar behoefte aan is.
De stichting zal verschillende opties bij
langs gaan, duidelijk is dat het gebouw
in zijn nieuwe functie toegankelijk moet
zijn voor alle inwoners van het dorp en
moet bijdragen een vergroting van de
leefbaarheid binnen het dorp. Zodra wij
hier meer over horen zullen wij u op de
hoogte brengen.
AvO
NIEUWS BASISSCHOOL HOOGHOLTJE

Basisschool Hoogholtje zet de traditie
van het oud papier ophalen voort. Elke
tweede zaterdag van de maand zullen
ouders oud papier lopen. Wat wel verandert is de standplaats van de oud papier
container aan de Havenstraat.

Vanaf heden staat er bij het bedrijf Borgweer van fam. De Jong aan de Warfhuisterweg (naast Schierstee) een container. Het is hier dagelijks mogelijk oud papier
aan te leveren. Met de opbrengst van het oud papier worden activiteiten voor de
leerlingen zoals sinterklaas, kerst, musical, schoolreis, schoolkamp e.d. bekostigd.
Helaas komt het regelmatig voor dat er afval, o.a. melk- en sappakken, piepschuim en plastic verpakkingen, gedumpt wordt in de container. Dit is natuurlijk
niet de bedoeling! Daarnaast willen we u erop wijzen dat het terrein verboden is
voor onbevoegden en alleen te betreden is als u oud papier komt brengen. Het
bovenstaande heeft er mede daarom toe geleid dat er inmiddels cameratoezicht is.
Alvast bedankt voor uw bijdrage en medewerking!
Groeten Oudervereniging Hoogholtje
5 oktober
12 oktober
13 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
4 november
9 november
23 november
23 november
30 november
14 december
14 december
14 december
28 december
28 december
31 december

HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 uur vertrek 8.00 uur T
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
15.00 u – Leticia Bal en Paul Weiling met 'Rumbadama'
klaverjassen ijskantine. 20.00 uur
HC.Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur * U
15.00 u – Ruth Bakker met de kindervoorstelling “Loet Moet”
Vergadering dorpsvereniging met alle
scholen en verenigingen van Wehe-den Hoorn
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 uur vertrek 8.00 uur T
Intocht Sint Nicolaas
klaverjassen ijskantine. 20.00 uur
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
Kerstmarkt ‘t Marnehoes
HC.Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur U
Hoornstertil Bokaal verzamelen 6.30 uur vertrek 7.00 uur
klaverjassen ijskantine. 20.00 uur
oliebollenactie van de Dorpsvereniging

Iets voor de Chicks van Wehe den Hoorn?
De meidenavonden gaan weer van start
Eind september beginnen de meidenavonden van ‘Niks Boven Chicks’ weer! Niks
Boven Chicks is een speciale avond voor meiden vanaf 12
jaar, deze avond vindt eens in de twee weken plaats van
19.15 tot 21.15 uur. Tijdens de meidenavonden worden er
leuke
activiteiten gedaan zoals Make-uppen, kletsen, films kijken
en koken, onder begeleiding van jongerenwerkster en vrijwilligsters. Daarnaast wordt er ingespeeld op verschillende
onderwerpen, die belangrijk kunnen zijn voor meiden in deze leeftijdscategorie, in Zoutkamp begint NBC op maandag 23 september in jeugdsoos The Shrimp, in Ulrum begint NBC op maandag 30 september in jeugdsoos de
Dump. Daarnaast is er een mogelijkheid om ook meidenavonden te starten in andere dorpen in de gemeente De Marne, zoals in Wehe den Hoorn, indien er genoeg
animo is. Meiden kunnen zich dan ook opgeven bij onderstaand contactpersoon. De entree is altijd gratis! Voor info en/of opgave mail of bel:
Sandra Dijk, jongerenwerkster De Marne/ Barkema ende Haan, 06-11781779,
sandra@jongerenwerk.com , facebook: Niks boven chicks De Marne

