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November/December 2014
Beste buurtbewoners,
Hier is weer een nieuwe buurtkrant die u ook digitaal
kunt lezen op onze website: www.thood.nl, en wij zijn
ook te vinden via face-book.
U heeft het vast al gezien, de verlichting in Havenhoofd
is helemaal aangepast met LED verlichting en op het
Haveneind werden zelfs hele nieuwe lantaarnpalen
geplaatst die speciaal voor ons dorp ontworpen zijn.

Het bestuur: Inge Hameeteman, w.hameeteman@hetnet.nl
Jana van Zanten, I.van.zanten@hetnet.nl
Ien Grinwis, iengrinwis@hotmail.com
Ingrid Koole, jankoole@hetnet.nl
Annemarie Mewe, anne.mewe@telfort.nl

Burendag 2014
Op zaterdag 27 september was het burendag. Van het Oranjefonds hebben we
een bedrag gekregen om op deze dag te besteden aan een activiteit of een object
voor onze buurt. Wij hebben gekozen voor een speeltoestel voor de allerkleinste
bewonertjes en dus moest dit deze dag geplaatst worden.
De mannen van enkele bestuursleden komen gewapend met schoppen en een
kruiwagen met daarin het speeltoestel naar het speeltuintje aan de Blauwe
Distelstraat.
Een paar dagen ervoor heeft Annemarie Mewe al met een werknemer van de
gemeente bepaald waar het toestel moet komen.
Dus wordt er een flink gat gegraven, onder toezicht van een 10-tal kinderen die
zo dichtbij staan dat een schop zand bijna niet meer gegooid kan worden.
Een behulpzame vader biedt een karretje aan waar al het zand op gegooid kan
worden.
Wanneer het gat groot genoeg is wordt de zeeleeuw er in geplaatst. Helemaal
waterpas, vervolgens wordt het gat met water en zand weer dicht gegooid om
het zo stevig mogelijk neer te zetten.
Natuurlijk moet er wel even proef gedraaid worden.
Vervolgens wordt het toestel weer ingepakt zodat het officieel om 16.00 uur
onthult kan worden. Ook hebben we het speeltuintje vrolijk versierd met
vlaggetjes, slingers en ballonnen, we worden verrast met een zomers zonnetje en
bijbehorende temperatuur.
Even voor vier uur komen de ouders en kinderen bijeen.
We besluiten dat een van de kinderen mag helpen met het onthullen.
Het jongste kind wordt hier voor gevraagd, Nora van der Maale.
Wat verlegen en met hulp van haar moeder en de voorzitter zien we de blauwe
zeeleeuw tevoorschijn komen.
Was ze met de test nog verlegen nu stapt ze er op en weet al precies hoe het
moet.
Na dit alles is het tijd voor een hapje en een drankje.
Bij een van de buren gaat de frituur aan voor de hapjes en een andere buurman
zorgt voor de muziek. Een gezellig en feestelijke middag. Met nieuwe buren die
komen kennis maken en dansende kinderen op de vrolijke muziek. Ook is er
voor de kinderen koekhappen en een grabbelton.
Tot zes uur is het druk maar dan wordt het koeler en ruimen we gezamenlijk
weer op.
Een zeer geslaagde burendag 2014 vooral omdat we het met elkaar als buurt
gedaan hebben.

Mosselavond
Op 4 oktober organiseerde de buurtvereniging een mosselavond.
We vonden het leuk om een andere “eet” avond te organiseren naast de
jaarlijkse barbecue.
Het werd een mosselavond.
De Zeeuwse familie Minnee verzorgden deze avond, zij kookten de
meegebrachte mosselen, en serveerden deze in Zeeuwse klederdracht.
Voor de mensen die geen mossels lustten waren er heerlijke salades, stokbrood
en frietjes.
Het werd een gezellige avond met zo’n 40 volwassenen en kinderen.
De tafels waren gezellig gedekt en er was een lekker glaasje wijn bij.
Er waren heerlijke salades gemaakt door de dames Annemarie, Ester en Inge.
De patatjes werden gebakken door Leo en de familie Minnee kookten de
mossels buiten in grote pannen en serveerden ze in schalen op de tafels.
Voor de kinderen waren er ook nog frikadellen en kipnuggets.
Het smaakte allemaal heerlijk en de sfeer was optimaal.
We kregen hele leuke reacties en veel deelnemers vroegen of er nog andere eet
avonden georganiseerd worden!
Het bestuur staat daar zeker voor open, dus wie ideeën heeft, laat het horen!

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

BESTE BLOEMSCHIKKERS
A.s. Woensdagavond 10 december is het weer Bloemschikavond.
Aanvang half 8 in de Eben-Haëzerschool.

Wat gaan we doen?
1. Vrij werkstuk: 17,50 Euro
Hiervoor krijgt u een groen pakket oases, krammen, stoeltje, bloemen en
genoeg materiaal, om een mooi kerststuk mee te maken. Zelf meenemen,
mand, schaal, plat bord, glas. Evt. kerst freubels om het stuk nog meer op te
fleuren.
2 Taart: 22,00 Euro
Hiervoor krijgt u alle benodigdheden. Zelf meenemen taart plateau, platte
schaal van glas of plat bord.
3. Kerst biedermeier: 22,00 Euro

Is een wat hoger rond stuk, wat we eerst met groen opsteken, daarna
verwerken we freubels en bloemen ertussen. Meenemen, ronde niet te hoge
schaal of mand, evt. kerst freubels. Alle overige materialen zijn aanwezig.
4. Etagère stapelen van aardewerk: 24,00 Euro.
Je kan zelf kiezen uit allerlei aardewerk, zoals kopjes, bordjes, schaaltjes, ect.
Dan stapelen we het op elkaar en lijmen het vast. Daarna maken we de
etagère op met bloemen cup cakes. Je hoeft niks mee te nemen. Voor al het
materiaal word gezorgd.
5. Heb je zelf een leuk idee, of wil je iets maken wat hier niet bij staat, kan dat
natuurlijk ook. Laat het Marielle dan vroegtijdig weten.
Voor al deze werkstukken een snoeischaar en mes meenemen. Voor de etagère
ook een meetlint meenemen.
Tot ziens op de workshop en vergeet U niet op tijd op te geven!!!

Naam:
.....................................................................................................
Aantal personen .....................................................................................................
Wat wilt u maken?
Vrij werkstuk à 17,50 Euro
Taart: à 22,00 Euro
Kerst biedermeier à 22,00 Euro
Etagère stapelen van aardewerk à 24,00 Euro

Aantal: ...........................
Aantal: ...........................
Aantal: ...........................
Aantal: ...........................

Strookje inleveren uiterlijk vrijdag 5 December bij het bestuur of bij Marielle
Prins, Duinroosplein

Kerstborrel 2014
Dinsdag 30 december is er weer onze jaarlijkse kerstborrel voor alle bewoners,
een leuke gelegenheid om bij te praten en nieuwe buren te ontmoeten onder het
genot van een hapje en een drankje, u bent allemaal welkom van 17.00 uur tot
19.30 op het Duinroosplein in onze tent!

Overleg met onze school
Op onze laatst gehouden vergadering is Jos Baar, de locatieleider van de EbenHaëzerschool, aangeschoven om het één en ander door te spreken met ons.
Zo hebben we gepraat over het gebruik van de school en kregen een compliment
dat we het altijd schoon en netjes achter laten.
Ook kwam vanuit de school de vraag of we ook meer met elkaar konden
organiseren om zo de kinderen er ook bij te betrekken en in het kader van burger
participatie kinderen te leren om ook zo iets voor de buurtbewoners te doen en
er voor elkaar te zijn.
Daarom hebben wij aangeboden om als buurtvereniging op bijv. de
opschoondag of de nl.doet-dag allerlei klusjes in en rondom de school uit te
voeren.
Ook zullen we de activiteiten van school zoals een open dag of wandeltocht
vermelden in onze krant.
Op onze website komt een link naar de school zodat de bewoners de nieuwsbrief
van school kunnen lezen.
Na een goed gesprek hebben we besloten om dit jaarlijks te doen zodat we
elkaar op de hoogte kunnen houden en met elkaar mee kunnen denken over het
wel en wee op het Havenhoofd.

Nieuws vanuit de school
Beste buren van het Havenhoofd;
Sinterklaas en zijn helpers verheugen zich ook dit jaar weer op een
bezoek aan de school. Door alle verbouwingen is deze soms moeilijk
te bereiken. De Pieten zijn dit jaar dan ook speciaal getraind om te
letten op de veiligheid van de kinderen. Verkeersveiligheids Pieten
zullen letten op goed gedrag in het verkeer van de kinderen maar ook
van alle ouders die in auto’s en op de fiets komen.
De Eben-Haëzerschool verdient dit jaar het label ”Veilige school” en
daar hoort natuurlijk excellent verkeersgedrag bij. Wij verheugen ons
op een gezellige december tijd! U zult de verkeerspieten in actie zien.
De kerstvieringen worden op school op 18 december gevierd. Veel
kinderen met muzikaal talent zullen hier weer prachtige vieringen van
maken. Wij wensen u allen nu vast goede feestdagen toe en een
gezegend en vredig nieuwjaar!
Namens alle collega’s op school, Jos Baar

Make-up avond
Door onvoldoende aanmeldingen is deze activiteit helaas niet doorgegaan, heeft
u een leuk idee voor een activiteit bel of mail ons!!

Familieberichten
Fam. van Dam, Blauwe Distelstraat 25, waren 7 november 45 jaar getrouwd.
Fam. Van Dam, Breenstraat 10, waren op 19 november 60 jaar getrouwd
Fam. Plender, Haveneind 3 kregen 31 oktober een zoon en broertje: Jan Samuël.
Fam. Pijl, Duinroosplein 1, zijn opa en oma geworden.
Van harte gefeliciteerd allemaal!!
Wim Troost, Blauwe Distelstraat 17 is geopereerd en weer thuis.
Jo Tanis, Breenstraat 41 is ook geopereerd aan haar voet.
Mevr. Witte, Blauwe Distelstraat 15 is geopereerd aan haar hand.
Kees van Dam, Breenstraat 10 heeft problemen met zijn ogen.

Dhr. Vlietland, Blauwe Distelstraat 23 ondergaat nog steeds onderzoeken,
evenals Nelleke van Veen, Breenstraat 8.
Wij wensen hen allen beterschap!
De nieuwe bewoners op het Haveneind 9 en 12 heten wij welkom en wij wensen
hen vele fijne en gezonde jaren in Havenhoofd.
Onze welgemeende condoleances gaan naar:
Fam. Smit, Haveneind 14 die hun zoon verloren op veel te vroege leeftijd.
Dhr. Tanis, Duinroosplein 8, Fam. Tanis Breenstraat 41 en Fam. Witte, Blauwe
Distelstraat 15, wiens hun broer overleden is.
Fam. Redert, Breenstraat 5 waar na een zwangerschap van 20 weken hun kindje
overleden is.
Wij wensen hen veel sterkte toe!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u een (familie)bericht in onze krant bel of mail ons:
buurtverenigingthood@gmail.com of naar één van de bestuursleden.
Op www.thood.nl vindt u foto’s van vroeger en nu, de nieuwe activiteiten en
vele wetenswaardigheidjes en natuurlijk ook de krant.

We kregen nog een leuk bericht binnen wat we graag willen plaatsen.
Roos Goekoop en Eva Hoek hebben op hun vrije woensdagmiddag lege flessen
ingezameld voor het goede doel namelijk KIKA, kinderen met kanker. Ze
hadden maar liefst 40 flessen en de opbrengst was dus € 10,00. U begrijpt wel
dat de dames daar heel trots op waren.
Leuk dat kinderen zelf zomaar zo’n initiatief bedenken!

Wij wensen U
fijne feestdagen
toe en een
gezond en goed
2015

