Ijsvereniging
Op 19 november is het weer zover, de derde zaterdag van november en dus weer
tijd voor de jaarvergadering van de ijsvereniging. Deze begint
om 19:30 uur in Café Hoornstertil. Twee van onze bestuursleden
hebben aangegeven hun taken te willen neerleggen na de jaarvergadering, heeft u zin in een bestuurlijke functie bij ons, dan
mag u zich voor de jaarvergadering bij ons melden via ijsverenigingwehedenhoorn@gmail.com. Wij nemen dan contact met u
op.
Na de jaarvergadering eind november, begin december zullen wij weer met de
contributie kaarten bij u langs de deur komen.
EHBO vereniging Pieterburen e/o
Onze vereniging bestaat uit 23 leden. Door het opheffen van de EHBO vereniging
Kloosterburen, i.v.m. het teruglopend aantal leden, mochten wij dit jaar 5 nieuwe
leden welkom heten.
Wij oefenen 8 avonden per lesseizoen, het lesseizoen loopt
van oktober tot en met maart.
De lessen zijn op maandagavond steeds van 19.30 uur tot
21.30 uur, en worden door een erkende instructrice gegeven.
Ze vinden dit jaar voor het eerst plaats in het dorpshuis in
Eenrum. Het nieuwe lesseizoen is reeds gestart.
1 x per lesseizoen wordt er geoefend voor reanimatie/AED.
De rest van de avonden worden op een interactieve manier
ingevuld met basis hulpverlening en actuele onderwerpen.

Wij worden als EHBO vereniging met regelmaat gevraagd
om te posten tijdens evenementen in de regio. Als enthousiaste “vrijwilligers” kunnen we vaak aan deze vraag voldoen. Dit maakt dat wij als vereniging met vele
kanten van de hulpverlening in aanraking komen.
Ben jij in het bezit van een geldig EHBO diploma ? Wil je je vaardigheden bijhouden en net iets meer doen dan alleen je diploma laten verlengen? Wellicht is onze
vereniging dan iets voor jou!
Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze bestuursleden.
Rita de Vries (Voorzitter) tel.06-50853123
Anneke Bolt (alg.bestuurslid) tel. 06-10563349.
Belangrijke telefoonnummers:

Bestuursleden:

Telefoon

Spoed Brandweer
Spoed Politie
Spoed Ambulance
Dokterspost
Politie; geen spoed
Dokterspraktijk Eenrum
Dokterspraktijk Leens
Dokterspraktijk Kloosterburen
Gemeente Het Hogeland

Eric van der Klei, voorzitter
Sylvia Liewes, secretaris
Johannes Lindenbergh, penningmeester
Antoinet van Valen
Irma Kamminga
Ivo Poll

06-22089889
06-15888743
0595-572243
06-25596095
06-13581202
06-27071185

112
112
112
0900-9229
0900-8844
0595-491432
0595-571004
0595-481407
06-11450530 (WhatsApp)

Uw bijdrage aan de agenda kunt u inleveren voor de 23ste van de maand.

wehedenhoorn@hotmail.nl

Email: wehedenhoorn@hotmail.nl
Rekeningnummer NL67RABO0316014761

BESTUURSBERICHTEN NOVEMBER
Van het bestuur
Beste Dorpsgenoten,
De wintertijd is weer ingegaan, maar
de kachel heeft nog maar amper aangestaan. Soms komt klimaatverandering toch goed uit….
De penningmeester laat weten dat in
de maand november de automatische
incasso zal geschieden. Leden die zelf
het bedrag willen overmaken wordt
verzocht dit ook binnenkort te doen. De
afgelopen weken zijn de bestuursleden
bij de contante betalers langs geweest
en hebben ook aangebeld bij de mensen die geen lid waren.
Voor wie nog geen lid is:
de contributie is €7,=
per jaar. Maak dit bedrag over op rekening
NL67RABO03116014761
t.n.v. Dorpsbelangen
Wehe-den Hoorn en u
wordt meteen ingeschreven.
Op allerlei fronten is het op dit moment
heel stil, maar achter de schermen
wordt er wel degelijk gewerkt. Zo
hoopt Kunstcentrum De Ploeg aan het
eind van dit jaar de aanbesteding te
kunnen plaatsen.
Een paar weken geleden zijn we met
burgemeester, wethouders en de commissaris van de koning het dorp doorgelopen en hebben de bestaande plannen besproken. Doel was vooral om te
kijken in hoeverre de omgevingswet al
was doorgevoerd bij de gemeente,
maar de projecten in ons dorp zijn zo
een mooie bijvangst!
Er is de afgelopen tijd nogal eens ingebroken. In ons dorp kregen de Hoornstertil en de jeugdsoos ongewenst bezoek, ook in dorpen om ons heen was
dat het geval. Weinig meegenomen
maar wel veel schade.
Eric van der Klei.
Sinterklaas

zal ontvangen in
de Hoornstertil.
Net als overal in
het bedrijfsleven
kampt de sint ook
met personeelsgebrek, daarom
vraagt hij wat
hulppieten een
verhaaltje over de
kinderen van het
dorp te schrijven.
Dat kan dan worden ingeleverd bij
Irma Kamminga
in de brievenbus
in een gesloten envelop aan de Rochefortstraat 4 of via de mail:
irmakamminga@live.nl
Seniorensoos
Elke donderdagmiddag is de seniorensoos
aanwezig in de Hoornstertil. Behalve aardige gesprekken worden daar ook leuke
spelletjes gespeeld. Iets voor U?
Voor inlichtingen bel met Corrie SnorMekkering, telefoon 0595-571369.
Wilt u niet elke week, maar wel zo nu en
dan eens een
kaartje leggen? De
club is op zoek naar
wat invallers die op
het laatste moment
nog gebeld kunnen
worden voor een
paar uurtjes klaverjassen….

Borreluurtje
We hebben elke 2e donderdag van de
maand een borreluurtje voor alle dorpsgenoten Komt u ook gezellig langs? Aanvang 17 uur in café Hoornstertil.

We hebben bericht uit Spanje gekregen
dat Sint Nicolaas ons dorp ook weer
met een bezoek zal vereren. Op zaterdag 26 november zal zijn boot aanleg- Website
http://www.wehe-denhoorn.nl
gen bij de Opslag in Den Hoorn, waarna hij een rijtoer maakt en de kinderen Heeft u nieuws of nieuwtjes mail dan
naar wehedenhoorn@hotmail.nl
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Klaverjassen IJsvereniging, aanvang 19.30 uur in de IJskantine
Borreluurtje, Hoornstertil aanvang 17 uur
Oud papier lopen Hoogholtje, papier voor 9.30 uur aan de weg
Jaarvergadering IJsverenging, aanvang 19.30 u in cafe Hoornstertil
H.C. Viol viscompetitie T, verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u
Intocht Sinterklaas, 13.30u bij de steiger ‘t Opslag in Den Hoorn
Klaverjassen IJsvereniging, aanvang 19.30 uur in de IJskantine
H.C. Viol viscompetitie U, verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u
Klaverjassen IJsvereniging, aanvang 19.30 uur in de IJskantine
Hoornstertil Bokaal H.C. Viol, verzamelen 7.00 u vertrek 7.30 u.

Elke donderdagmiddag 50+ soos in Hoornstertil van 14 tot 17 uur.

Opbrengst collecte Nierstichting
De opbrengst van de Nierstichtingcollecteweek in Leens-Wehe e.o.
is dit jaar ruim €1363. Een groot deel hiervan is door 4 collectanten
in Wehe-den Hoorn opgehaald. Nu heeft een van hen aangegeven
te willen stoppen. Wat zou het mooi zijn als er 1 of 2 personen waren die dit zouden willen overnemen, zodat volgend jaar dit bedrag
weer bereikt kan worden!
Ik verneem graag binnenkort of t.z.t. de reacties.
J. Schouten, tel. 06-20803287.
Het Magische pretpark
Hierbij het vervolg van het verhaal: Het Magische pretpark. Het verhaal wat we
schrijven met/door en voor dorpsgenoten. (een dorpsgenoot word aangewezen of
kan zich aanmelden via de email op irmakamminga@live.nl) om een stukje van
ongeveer 5 regels te schrijven wat aansluit op het verhaal van de voorganger. Deze maand door Jacques Zwik , Jacques wordt deze maand 76 jaar en heeft jaren
de website (tot 2018) en facebook pagina (tot 2022) bijgehouden voor de vereniging dorpsbelangen. Helaas gaat hij binnenkort verhuizen naar Duitsland. We
wensen hem daar veel geluk en gezondheid toe, maar we
zullen hem hier missen.
Hierbij het vervolg van het verhaal:
Het mannetje zei, je hebt nog twee wensen en de langste
achtbaan komt te staan in de Redekerstraat no 6. Maar dat
kan toch niet zei Lisa want daar woont Jacques Zwik. Dat kan
wel want hij mocht ook wensen waar hij wilde wonen. En ….
hij wilde emigreren naar Papenburg in Duitsland waar zijn
zoon en schoondochter wonen en een manege hebben waar
hij dan fijn kan meewerken. Als hij dan ouder wordt en niet
meer zo goed ter been is kunnen zijn kinderen zorgen dat hij
toch fijn kan wonen, dat noemen men een mantelzorg woning. Jupiner zei tegen de kinderen dat ze morgen maar
weer moesten komen en nadenken over de twee overgebleven wensen. Dat beloofden Lisa en Max en gingen op weg
naar Jacques om te horen of het echt klopt dat hij gaat verhuizen. Ja hoor Lisa en
Max dat is helemaal waar en ik kan vertellen dat ik in Wehe den Hoorn 15 jaar
met veel plezier heb gewoond. Ik wens alle mensen veel geluk en liefde toe en zal
ze zeker blijven volgen op facebook en ik hoop dat de website van wehedenhoorn.nl goed bijgehouden wordt zodat ik in Duitsland er nog van kan genieten.
Lisa en Max ga nu maar nadenken over de twee andere wensen zodat jullie weer
gelukkig naar huis kunnen.
Wordt vervolgd………..

