Hôôdnieuws
licht

September/Oktober 2014
Beste buurtbewoners,
Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad.
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en genieten
we van mooie nazomerdagen, laat het nog maar even zo
blijven, vindt u ook niet?
Hier is weer een nieuwe buurtkrant die u ook digitaal
kunt lezen op onze website: www.thood.nl en wij zijn te
vinden via facebook onder buurtvereniging ‘t Hôôd.
Het bestuur: Inge Hameeteman, w.hameeteman@hetnet.nl
Jana van Zanten, l.van.zanten@hetnet.nl
Ien Grinwis, iengrinwis@hotmail.com
Ingrid Koole, jankoole@hetnet.nl
Annemarie Mewe, anne.mewe@telfort.nl
Algemeen mailadres: buurtverenigingthood@gmail.com

Rabobank Clubkas actie
In de maand september houdt de Rabobank weer haar clubkas actie, wat inhoudt
dat de leden van de Rabobank op de vereniging van hun voorkeur een stem uit
kunnen brengen. U kunt 3 stemmen uitbrengen, waarvan 2 op eenzelfde
vereniging en dan nog 1 stem op een andere vereniging.
Dus als u de buurtvereniging een warm hart toedraagt, breng uw stem dan uit!
Dit kan via de site van de Rabobank Goeree-Overflakkee: Rabobank clubkas
campagne.
U kunt uw stem uitbrengen tot 22 september.
Zo kunnen we weer een extra zakcentje verdienen, wat we kunnen gebruiken om
weer leuke en nuttige dingen te organiseren voor onze leden!
Bij voorbaat dank voor het uitbrengen van uw stem op ons!!
Het bestuur.

Burendag 2014
Op zaterdag 27 september is het Burendag 2014 op 't Hôôd. Burendag is een
jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Het is een
dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor
elkaar en de buurt.
In 2008 ontstond de samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds is het nationale fonds voor sociale initiatieven en bevordert de
samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag willen beide organisaties
mensen dichter bij elkaar brengen. Met de verkregen sponsering van het
Oranjefonds heeft de buurtvereniging een speeltoestel kunnen aankopen welke
geplaats zal worden op het speelveldje op de hoek van de Blauwe Distelstaat en
de Breenstraat.
Voor wie:
Waar:
Tijd:
Doel:

Kosten:

Alle buren van het Havenhoofd; groot en klein!
Speelveldje op de hoek van de Blauwe Distelstraat en Breenstraat
Vanaf 16.00 uur
Opening van het nieuwe speeltoestel onder het genot van een
drankje en een hapje. Voor de kinderen zijn er spelletjes en het is
een moment om bij te kletsen met de buren van het Havenhoofd.
GRATIS!!

Website www.thood.nl
De buurtvereniging is nu ook te vinden op het internet: www.thood.nl
Bezoek de website en laat je informeren over de nieuwste activiteiten, bekijk
foto’s van vroeger en nu en vele andere wetenswaardigheidjes van ’t Hôôd,
zoals het Hôôdnieuws.

/////////////////////////////// Prins Gevelreiniging/////////////////////////////
Voor alle voorkomende werkzaamheden aan de gevel!
Duinroosplein 3
3252 LD Goeree-Overflakkee
Telefoon: 0187-493011
Mobiel: 06-51563246
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Buurtbarbecue
12 juli jl. hebben we met velen van u weer onze jaarlijkse buurtbarbecue
gehouden. Het was ouderwets gezellig.
Het weer hielp ook mee zodat we tot laat buiten konden zitten op het leuk
versierde en verlichte schoolplein. Er stond ook weer een mooi opblaaskasteel
voor de jeugd, die hier graag gebruik van maakte.
Het eten werd verzorgd door Auke Wagenaar, er was meer dan voldoende en
een ruime keus, ook de salades die hij meebracht waren erg lekker, na afloop
kregen we van Auke nog een heerlijk stukje rundvlees aangeboden, zo zacht dat
het haast smolt in je mond!
Drinken was bij de prijs inbegrepen, ook hier veel keus.
Als dessert nog een lekker ijsje, met of zonder slagroom en alle buik-en/jes
waren vol en rond.
Al met al een geslaagde avond, mede door uw ruime aanwezigheid, wij hopen
dat u er net zo van genoten heeft.
Ook willen wij hierbij nog diegene die geholpen hebben bij de voorbereiding en
natuurlijk ook met het opruimen hartelijk bedanken!

Omloop
Vrijdagavond 22 augustus was er de omloop, dit jaar voor de 25ste keer, deze is
goed verlopen ondanks het wisselende en soms barre weer. U had ook gehoor
gegeven aan de oproep om als u thuis was uw huis of tuin te versieren en/ of te
verlichten, dit werd door de lopers erg gewaardeerd, bedankt!!

Mosselavond
Ja, ja, hij komt er aan: de mosselavond!
Op veler verzoek houden wij zaterdag 4 oktober een mosselavond.
Deze avond kunt u met de andere leden van de buurtvereniging lekkere Zeeuwse
mosselen eten, begeleidt door stokbrood, kruidenboter, salades, diverse sausjes
en natuurlijk een bijpassend drankje.
De avond begint om 18:00 uur en verwachten wij rond 22:00 af te sluiten, dit
alles in de school.
Als u mee wilt komen maar u lust geen mosselen, eet u lekker toch wat salade
en stokbrood om er gezellig bij te zijn! U bent meer dan welkom.
De kosten zijn 12,50 per volwassene en 5,00 per kind t/m groep 8, bij
inschrijving te voldoen.
Inschrijven kunt u door onderstaande strook in te leveren bij de bestuursleden
(behalve Ingrid Koole = op vakantie) of via de mail
buurtverenigingthood@gmail.com.
Wilt u hier ook doorgeven hoeveel van u wel of niet mosselen eten, dit in
verband met het bestellen van de mosselen.
Wilt U het opgavestrookje inleveren voor vrijdag 26 september a.s.

------------------------------------------------------------------------------------Wij komen mosselen eten op zaterdag 4 oktober.
Naam: _________________________________________________
Aantal volwassenen: ______________________________________
Aantal kinderen: _________________________________________
Waarvan _______ personen mosselen eten
-------------------------------------------------------------------------------------

Make-up avond
In november zijn wij voornemens om bij voldoende deelname een make-up
avond te houden, ook deze avond maken wij dankbaar gebruik van de school
vanaf 20:00 uur.
Deze avond wordt verzorgd door Els Soeteman, die ons adviseert over de
nieuwe kleuren en manier van opmaken. Zij is ook consulente van Oriflame. Het
is echter geen! verkoopavond maar wilt u toch producten aanschaffen dan kan
dit natuurlijk.
We plannen 2 avonden zodat u altijd kan en de groep ook niet te groot is,
namelijk woensdag 12 en 26 november.
De kosten zijn: 10 euro voor leden van de buurtvereniging en 12,50 voor nietleden, hier hoort natuurlijk ook een kopje koffie of thee met iets lekkers bij.
Aanmelden kan via de aanmeldstrook of de mail voor vrijdag 17 oktober a.s.

------------------------------------------------------------------------------------Wij komen naar de make-up avond op 12 / 26 november
(wegstrepen a.u.b.)
Naam: _________________________________________________
Aantal personen: _________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------

Familieberichten
Familie Tanis, Haveneind 9 zijn verhuisd naar Ouddorp, wij wensen hen daar
vele gelukkige en gezonde jaren!
De familie Lievense, Blauwe Distelstraat 3 gaan 27 september verhuizen naar
Dordrecht en wij wensen hun daar fijne jaren toe.
De nieuwe bewoners van Haveneind 9 heten wij van harte welkom op ons
mooie Havenhoofd en hopen dat zij hier snel kunnen genieten van de rust en de
ruimte en de prachtige omgeving.
Familie Moerkerk, Breenstraat 35 zijn opa en oma geworden van kleindochter
Sanne, gefeliciteerd!
Anja Kranendonk, Dijkje 1 is geopereerd, beterschap!
Ook mevr. Klijn, Blauwe Distelstraat 11 is pas geleden geopereerd, helaas
wisten wij het niet eerder maar wij wensen ook haar nog van harte beterschap en
veel sterkte met verdere onderzoeken.
Wij condoleren mevr. Grinwis, Breenstraat 25a, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind met het verlies van haar man, vader, opa en overgrootvader, veel
sterkte toegewenst!

Wilt u een familiebericht in onze krant, bel of mail ons
buurtverenigingthood@gmail.com.

