
 

 

Uw bijdrage aan de agenda kunt u inleveren voor de 23ste van de maand. 
 wehedenhoorn@hotmail.nl   

Ijsvereniging 
Door onvoorziene omstandigheden was het water nog niet op de 
ijsbaan met de vorstperiode half december. Inmiddels hebben 
onze technische mannen dit toch voor elkaar gekregen. Dus nu is 
het wachten op de volgende vorstperiode. Hopelijk krijgen we nog 
een flinke vorstperiode zodat we de aankomende maanden nog 
kunnen schaatsen. 
Bestuur ijsvereniging 

Belangrijke telefoonnummers: 
 
Spoed Brandweer  112 
Spoed Politie   112 
Spoed Ambulance  112 
Dokterspost   0900-9229 
Politie; geen spoed  0900-8844 
Dokterspraktijk Eenrum  0595-491432 
Dokterspraktijk Leens  0595-571004 
Dokterspraktijk Kloosterburen 0595-481407 
Gemeente Het Hogeland 06-11450530 (WhatsApp) 

Speeltuinvereniging 
We zijn ook dit jaar weer langs de deur geweest voor de kerst-
broden actie. Wij willen langs deze weg iedereen, die ons op deze 
manier heeft gesteund, bedanken! 
Bestuur speeltuinvereniging 

Doppenactie 
 
Iedereen kon altijd doppen 
van sap- en melkpakken 
en flessen inleveren bij 
Jaques Zwik. Die werden 
dan weer hergebruikt voor 
andere materialen, maar 
leverden vooral geld op 
voor de training van hulp-
honden! Door de verhui-
zing van Jacques dreigde 
deze inzameling te stop-
pen, maar gelukkig is er 
een nieuw adres gevon-
den. Doppen kunnen van-
af nu worden ingeleverd 
bij de familie Buwalda, 
Kerkstraat 7. 
(herhaald bericht) 

Wereldlichtjesdag 
Afgelopen11 december was het weer wereldlichtjesdag. Dit jaar werd deze dag ook 
weer georganiseerd in de Notaristuin in Eenrum. Het was een warme sfeervolle 
bijeenkomst die georganiseerd werd door Hilda Oostenbrink en Catja Havinga 
(samen met vele vrijwilligers) Meer info vindt u op Facebook / Internet op  
Wereldlichtjesdag Noord Groningen 

 

 

Bestuursleden:    Telefoon 
 
Eric van der Klei, voorzitter   06-22089889 
Sylvia Liewes, secretaris   06-15888743 
Johannes Lindenbergh, penningmeester 0595-572243 
Antoinet van Valen    06-25596095 
Irma Kamminga    06-13581202 
Ivo Poll     06-27071185 
 
Email: wehedenhoorn@hotmail.nl 
Rekeningnummer NL67RABO0316014761 
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BESTUURSBERICHTEN JANUARI 
Van het bestuur 
Beste Dorpsgenoten, 
We hebben gemerkt dat ook de laatst-
gebouwde huizen bewoners hebben 
gekregen. Vanaf deze plek wil ik al on-
ze nieuwe dorpsgenoten hartelijk wel-
kom heten! 
De oproep namens de penningmeester 
in de vorige agenda heeft nog weer wat 
mensen wakker gemaakt om de contri-
butie over te maken. Die oproep wil ik 
hierbij nog graag een keer 
herhalen. Voor inwoners die 
(nog) geen lid zijn: maak 
een bedrag van €7,= over 
en je mag je weer een heel 
jaar lid noemen! 
Heeft u er trouwens wel eens over na-
gedacht om plaats te nemen in het be-
stuur van de dorpsvereniging? Dit is 
een mooie tijd van het jaar om dat toch 
eens te doen. Binnenkort hebben we 
twee vacatures in te vullen, daarom: 
neem contact op met iemand van het 
bestuur! 
Namens het bestuur wens ik iedereen 
fijne kerstdagen en een goede jaarwis-
seling toe! 
Eric van der Klei. 
 
 
 
 
 
Oliebollen 
Op oudejaarsdag komt de dorpsvereni-
ging vanaf half tien ‘s morgens met 
oliebollen langs de deur. We hebben ze 
met en zonder krenten, de kosten zijn 
€6,= per zak. 
Ook zoeken we nog een paar enthousi-
aste verkopers, zodat we ruim voor de 
middag klaar zijn. 
Voor degene die niet kan wachten tot 
we aan de deur komen is er de moge-
lijkheid om oliebollen af te halen in café 
Hoornstertil. 
Eric van der Klei. 
 
Oud papier 
Let op: Op de vorige dorpsagenda 
stond de verkeerde datum voor oud 
papier lopen. Dit moet zijn: Zaterdag  
7 januari is er oud papier lopen!  

Website  
http://www.wehe-denhoorn.nl 
 
Heeft u nieuws of nieuwtjes mail dan 
naar  wehedenhoorn@hotmail.nl   

Herhaling: Website 
We willen onze nieuwe website graag zo 
goed mogelijk laten functioneren. Daarom 
een oproep aan alles en iedereen die 
wordt vermeld of graag wil worden ver-
meld de site eens goed te bekijken en 
door te geven of er iets veranderd moet 
worden. Wij kunnen natuurlijk niet ruiken 
wat er binnen andere organisaties speelt, 
dat moet gewoon even worden doorgege-
ven. 
 
Vuurwerk 
Dan zijn we weer aangeko-
men bij de jaarwisseling! 
Denk bij het afsteken van 
vuurwerk om uw eigen vei-
ligheid en die van de mensen 
die om uw heen staan. En 
probeer rekening te houden 
met ouderen en huisdieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winterse omstandigheden 
Half december vroor het flink en als ge-
volg van de vorst/ijzel werd het op de 
stoepen erg glad. Denk bij deze gladheid 
of evt sneeuwval aan de post en krantbe-
zorgers. Hou uw stoep ijs en sneeuw vrij. 
Woont u naast iemand die door ouderdom 
of andere beperking hiertoe niet in staat 
is. Dan is het natuurlijk fijn als u ook het 
stoepje van de buurman/buurvrouw mee 
neemt. Een goede buur is beter dan een 
verre vriend. 

Borreluurtje 
We hebben elke 2e donderdag van de 
maand een borreluurtje voor alle dorps-
genoten Komt u ook gezellig langs? Aan-
vang 17 uur in café Hoornstertil. 

 

 

Agenda 2022/2023 
  
28 dec   Hoornstertil Bokaal H.C. Viol, verzamelen 7.00 u  vertrek 7.30  u.  
31 dec  Oliebollenactie dorpsvereniging, aanvang 9.30 uur 
31 dec  Jeugdsoos Happy Station open van 14.30 uur tot 18.00 uur 
  1 jan  Jeugdsoos Happy Station open van 00.30 uur 
  7 jan  Oud papier lopen Hoogholtje, papier voor 9.30 uur aan de weg 
12 jan  Borreluurtje, Hoornstertil aanvang 17 uur 
28 jan  Klaverjassen IJsvereniging, aanvang 20.00 uur in de IJskantine 
25 febr  Klaverjassen IJsvereniging, aanvang 20.00 uur in de IJskantine 
11 mrt  Oud papier lopen Hoogholtje, papier voor 9.30 uur aan de weg 
25 mrt  Klaverjassen IJsvereniging, aanvang 20.00 uur in de IJskantine 
13 mei  Oud papier lopen Hoogholtje, papier voor 9.30 uur aan de weg 
  8 juli  Oud papier lopen Hoogholtje, papier voor 9.30 uur aan de weg 
11 nov  Oud papier lopen Hoogholtje, papier voor 9.30 uur aan de weg 

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

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. De-
ze maand door Allison (8) en Jennifer (7) Kempenaar die wonen in de Koning-
straat. We houden erg van dieren en hebben 2 hondjes, 2 katten en 2 konijnen. 
Ook knutselen wij heel graag en vinden spelen met onze vriendjes heel leuk. Wij 
lezen graag mooie verhalen en vinden het ook leuk zelf verhalen te schrijven.  
 
Hierbij het vervolg van het verhaal: 
Ja dat willen Lisa en Max wel. Snel klimmen ze in de acht-
baan en maken zich goed vast. Samen gaan ze wel 10 rond-
jes in de achtbaan. Laten we nu maar stoppen zegt Max ter-
wijl hij een beetje bleek eruit ziet. Max is nu toch wel een 
beetje misselijk. Ja! zegt Lisa laten ze stoppen. Ik weet wat 
ik wil wensen als 2e wens: ik wens dat er met kerst een he-
leboel sneeuw ligt. Dan kunnen we een sneeuwpop bouwen. 
Juniper klapte weer 3x in zijn handen, stampte 2x op de 
grond en ging op zijn kop staan. Daarna riep Juniper: Geef 
mij sneeuw met kerst! Maar ja het is nog geen kerst dus 
daar moeten we nog een paar dagen op wachten zegt Max 
dan hebben jullie mooi de tijd om na te denken over jullie 3e 
wens zei Juniper.      
    Wordt vervolgd……….. 

Jeugdsoos Happy Station 
 
Wij zijn open op 31 december dit jaar. We zullen de deuren openen om 14:30 uur 
en sluiten ze eerst rond 18:00 uur. In die tijd is iedereen welkom 
voor een lekkere kop snert, warme worst of een heerlijke gehakt-
bal.  
Uiteraard staat het drinken koud!  
Nadat iedereen elkaar om middennacht de beste wensen heeft ge-
wenst zullen wij, voor iedereen die zin heeft om het nieuwe jaar 
goed in te luiden, de deuren op 1 januari 2023 weer openen om 
00:30 uur.  
Wij hopen jullie allemaal te zien op 31 december en/of 1 januari aanstaande!  
Het Bestuur Happy Station 
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