Kinderspeldagen
12, 13 en 14 Augustus jl. Waren er de jaarlijkse kinderspeldagen.
Het thema dit jaar was “de Middeleeuwen”. Nadat zo’n 40 kinderen (ridders en
jonkvrouwen) zich op de eerste ochtend hadden aangemeld, kon er gebouwd
worden aan de hutten. Tevens kon er een wapenschild geknutseld worden. Aan
het eind van de middag werden de kinderbuikjes gevuld met kipkluifjes. Een middeleeuws maaltje dus.
Op de 2e dag kon er verder gebouwd worden aan de hutten, en werd er gewerkt
aan de middeleeuwse kostuums. Daarnaast hebben de kinderen stokpaardjes gemaakt die ze de volgende dag nodig hadden bij de spelletjes. ‘s Middag werden er
spelletjes gedaan en tegen een uur of 4 stond er een heerlijke pan soep klaar met
stukken brood.
De 3e dag startte met een speurtocht. Onderweg moesten er letters gevonden
worden die een woord vormden, er waren vragen en er moesten opdrachten uitgevoerd worden. Tussen de middag werd er traditiegetrouw brood gebakken aan
stokken boven vuurtjes. Deze konden gevuld worden met een lekker worstje of
banketbakkersroom. Smullen dus.
Op het middagprogramma stond een middeleeuwse zeskamp. De kinderen moesten steenwerpen, sleutelhappen, ringsteken op hun stokpaardjes, zaklopen, hindernisbaan te paard, en een pan vullen met eten. In elke leeftijdscategorie was er
een winnaar die een mooie medaille ontving.
Aan het eind van de dag konden de hutten afgebroken worden. Ter afsluiting was
er voor alle kinderen een patatje met een broodje hamburger. Tevens konden alle
toegestroomde ouders, opa’s en oma’s en anderen belangstellenden genieten van
dit menu. Het waren weer gezellige dagen. Langs deze weg dank aan alle vrijwilligers, zonder wie dit niet mogelijk was. Tot volgend jaar!

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 SEPTEMBER 2013
Na een koel voorjaar hebben we van
een warme zomervakantie kunnen
genieten.
We zijn de vakantie begonnen met de
viswedstrijd op vrijdag 5 juli voor de
basisschoolkinderen. Deze viswedstrijd
werd weer mogelijk gemaakt door
Herman Raangs. Super dat dit elk jaar
weer georganiseerd wordt.
Op 19 augustus zijn de basisschool kinderen weer naar school gegaan.
In Wehe-den Hoorn betekend dit dat de
kinderen naar een ‘nieuwe’ school
gaan: Hoogholtje, school voor katholiek
en openbaar onderwijs. We hopen dat
alle kinderen en hun ouders hun weg
vinden in deze nieuwe school. In de
vakantie waren er door de gemeente
reeds borden geplaatst aan de Mernaweg om het overige verkeer te waarschuwen voor fietsende schoolkinderen.
En aan de Warfhuisterweg is naast de
borden ook een zebrapad geplaatst. We
hopen dat dit resulteert in een veiligere
verkeerssituatie voor onze kinderen.

Patrick bedankt hiervoor, neem ook eens
een kijkje op de site van Patrick:
www.weheonline.jouwweb.nl Verder op in
deze agenda ziet u het volledige verslag
van de vakantiespeldagen.
Namens alle kinderen wil ik alle
vrijwilligers heel hartelijk bedanken!
Aankomend weekend 30, 31 augustus en
1 september is de kermis van Wehe-den
Hoorn. Ik hoop dat het gezellig wordt en
dat het weer een beetje mee helpt om
het een groot succes te laten worden.
De jeugdsoos zal tijdens de kermis open
zijn en op zaterdagavond is er een
optreden van; Zuver Scheerwol (met
o.a. Sijtse SCHEERinga, Fries WOLma) en
DJ Wiert Hes.
U Kunt deze (of een voorgaande) dorpsagenda ook vinden op onze website;
www.wehe-denhoorn.nl
Kijk onder het kopje: Agenda/bestuur en
dan bij Archief. Altijd handig als u wat
wilt nakijken of als u uw dorpsagenda per
ongeluk kwijt bent geraakt.

Op 12,13 en 14 augustus vonden de
vakantiespeldagen weer plaats. Het
AvO
was ook dit jaar een groot succes mede
dankzij alle vrijwilligers die de speldagen mede mogelijk hebben gemaakt.
I.v.m. de vakantie van onze dorpsfotograaf Jacques Zwik heeft Patrick
Pettinga foto’s gemaakt van de
speldagen.

Contributie IJSvereniging.
Het bestuur van de IJSvereniging komt
komende maand langs om de contributie te innen.

7 september HC. Viol zomercompetitie U verzamelen 4.30 u vertrek 5.00 u
14 september Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
21 september De Marne Bokaal HC Leens te ,Wehe-den-Hoorn
verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u
27 september Kinderspooktocht tot 12jaar
jeugdsoos
28 september Klaverjassen IJskantine aanvang 20.00 uur
28 september Spooktocht vanaf 12jaar
jeugdsoos
5 oktober
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u T
26 oktober
klaverjassen ijskantine. 20.00u
26 oktober
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u * U
4 november
Vergadering dorpsvereniging met alle scholen en verenigingen
van Wehe-den Hoorn
23 november HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u T
23 november Intocht Sint Nicolaas
30 november klaverjassen ijskantine. 20.00u
14 december Kerstmarkt ‘t Marnehoes
14 december HC. Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u U
28 december Hoornstertil Bokaal verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u
28 december klaverjassen ijskantine. 20.00u
11 januari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u T
25 januari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u U
8 februari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u T
22 februari
HC. Viol wintercompetitie verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u U
15 maart R1
Verzamel- en vertrektijden afhankelijk van uit- of thuiswedstrijd
29 maart R2
Verzamel- en vertrektijden afhankelijk van uit- of thuiswedstrijd
* Tevens Piet Moerman Memorial
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 iedereen prijs. Samenkomst Café Hoorstertil te Wehe den Hoorn.
Uitslag viswedstrijd speeltuinvereniging 2013
Leeftijd 3/4/5 jaar
1e plaats Teije v/d/veen met 1 vis van 10 cm
De rest van deze groep had helaas niets gevangen.
Leeftijd 6 / 7 / 8 jaar
1e plaats Jarnick Alles met 1 vis van 14 cm (na loting)
2e Plaats Djoa Vos met 1 vis van 14 cm
De rest van deze groep had helaas niets gevangen.
Leeftijd 9 / 10 / 11/ 12 jaar
1e plaats Mathijs Voos met 3 vissen totaal 42 cm
2e Plaats Jessy Zwik met 3 vissen totaal 35 ½ cm
3e Plaaats Sam Haneburg met 2 vissen totaal 23 ½ cm
4e Plaats Iwan Voos met 1 vis van 14 cm
5e Plaats Finn Vos met 1 vis van 10 cm
De rest van deze groep had helaas niets gevangen.
Totale deelname 27 Kinderen
Speciale dank gaat uit naar Herman Raangs voor de Prijsjes en de Bekers
en de leden van Visvereniging VIOL.

