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Beste buurtbewoners,
De temperatuur is nog niet zo hoog voor de tijd van het jaar maar wat ruikt het
lekker als je buiten loopt, dit is ook genieten van het voorjaar. Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn alweer voorbij en we gaan al naar de zomervakantie
toe. Daarom krijgt u nog een krant voor de vakantie met allerlei activiteiten.
Deze nieuwe buurtkrant kunt u ook digitaal lezen op onze website
www.thood.nl. Wij zijn ook te vinden op facebook.
Het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid
Bestuurslid

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

Contributie 2015
De contributie voor 2015 bedraagt 10,00 Euro per gezin.
NL 41 RABO 0124 4342 15 t.n.v. Buurtvereniging ’t Hôôd onder vermelding
van uw adres en “contributie 2015”.
Als lid krijg je korting op de activiteiten van de buurtvereniging.
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De buurtkinderen maken een vogelhuisje
Op een woensdagmiddag in april was het een herrie in het schoolgebouw op het
Havenhoofd. Een flink aantal buurtkinderen waren onder begeleiding van juf
Annemarie, enkele leden van de buurtvereniging en mama’s een vogelhuisje in
elkaar aan het timmeren. Dus heel veel hamers tegelijk in actie!
Peter Meijer van B.P.L. b.v. heeft het hout hiervoor geschonken en het al bouw
klaar gezaagd. Hiervoor onze hartelijke dank!!
Stap voor stap werd het een vogelhuisje. Tussendoor kwam er allerlei lekkers
voorbij, chips, snoepjes en drinken en kon er gespeeld worden op het schoolplein. Om ons weer op te laden om
het vogelhuisje te voorzien van een
mooi kleurtje.
De vogels zijn ons zeer dankbaar voor
hun nieuwe onderkomen op het Havenhoofd, want ik heb al vernomen
dat er nestjes met jonge vogeltjes zijn
gesignaleerd in zeker 2 huisjes!
Enkele reacties van de buurtkinderen:
Op een woensdagmiddag gingen we met bijna alle kinderen van het havenhoofd
een vogel huisje knutselen. We mochten eerst de plankjes in elkaar timmeren en
daarna mochten we het nog schilderen. We kregen nog wat lekkers en het was
heel gezellig.
Groetjes van Eva en Stijn
Ik vond het heel leuk om vogelhuizen te maken vooral omdat er zoveel kinderen
waren en ik vond het leukst het verven maar we moesten het eerst timmeren. We
kregen ook allemaal lekkere dingen en we kregen ook nog wat te drinken en ik
vond het ook heel leuk dat Annemarie het zo leuk deed.
Het was heel leuk.
Jette
Ik vond het heel leuk om vogelhuizen te maken.
Vooral het zelf timmeren.
En Annemarie deed het goed voor.
We hebben ook chips gehad.
We mochten het ook zelf verven.
Iedereen van het havenhoofd was er.
Van oud tot jong.
Was super gezellig !!!!!!!!!
Mees Prins
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Ik vond het leukst het heel hard timmeren.
En het verven, groen, rood, wit en zwart.
En planken in elkaar zetten.
En spekjes op.
Saar van Koppen
Vogelhuisjes maken
met de buurtvereniging
Net op tijd kon ik nog mee doen om een vogelhuisje te maken.
Goed uitgelegd door de mensen van de buurtvereniging
was het een hele leuke middag.
Tussendoor kregen we wat te eten en drinken en hebben we ook nog even buiten
gespeeld.

Bedankt buurtvereniging!!!
Daan
Dit verslag werd geschreven door Corina van Koppen.
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Rommelmarkt op ’t Hôôd
De afgelopen winter maakten de dames Mariëlle Prins en Esther Prins plannen
om een rommelmarkt te houden in het voorjaar in ons dorp.
De datum werd 25 april.
Er moest veel geregeld worden, van kramen tot een dixi voor de bezoekers met
een zwakke blaas!
Zelfs aan de kliko werd gedacht, deze zou eerst op zaterdag geleegd worden, in
verband met Koningsdag, maar dit kon niet en het gebeurde, in goed overleg
met de gemeente, nu op vrijdag.
Iedere inwoner kon een kraam huren, de meeste bewoners hadden een kraam
voor de deur en er waren ook nog wat kramen op het Duinroosplein.
Om 6 uur s’ochtens werden de kramen gebracht en opgebouwd door de firma
Mierop en kon ieder zich uitleven op het inrichten ervan.
Er was van alles, van rommel tot zeer bruikbare spullen, tot zelf gebakken cake
en koekjes.
Er werd vis en patat gebakken voor de school en andere goede doelen, de
buurtvereniging verkocht koffie, thee , fris en cake.
Kortom voor ieder wat wils!
Het weer was in de ochtend niet zo
mooi, het knapte ‘s middags op. De regen had geen invloed op de toeloop. De
rommelmarkt werd druk bezocht.
Om ongeveer 4 uur hadden alle deelnemers de overgebleven rommel opgeruimd, de kramen werden weer opgehaald en de bewoners verzamelden zich
op het Duinroosplein om nog even na te
praten over de dag onder het genot van
een drankje.
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Het is een gezellige dag geweest, met in de middag nog een heerlijk zonnetje.
Bedankt Mariëlle en Esther voor het mogelijk maken van deze dag, een super
gezellige dag waar we als dorp trots op mogen zijn en zeker voor herhaling vatbaar is!!!

Natuurwandeltocht op de Kwade Hoek op 9 mei.
Toen de aankondiging kwam van een wandeltocht in de Kwade Hoek, onder leiding van een natuurgids, waren we meteen geïnteresseerd. We houden van wandelen en wilden graag meer te weten komen over dit prachtige natuurgebied.
Zaterdagochtend om half 10 werden we opgewacht op de parkeerplaats bij de
Kwade Hoek met bolussen en koffie of thee. De groep telde ongeveer 10 personen. Annemarie Mewe had de leiding. Het weer zag er wat donker uit, maar
volgens de vooruitzichten zou het droog blijven.
Na een gezellige kennismaking met een bakkie en wat lekkers, begon de wandeling. Bij het uitzichtpunt, kregen we veel extra informatie over het ontstaan van
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de Kwade Hoek. Annemarie had oude en recente landkaarten meegenomen,
waarop we konden zien hoe de land aangroei en afbraak zich ontwikkelde. Erg
interessant! Dit proces gaat nog altijd door.
Tijdens de wandeling kregen we uitleg bij verschillende planten, waar we langsliepen. Ook op de aanwezige vogels werden we gewezen. We stonden stil bij de
afvalkist “Doe mee, verlos de zee”. Een initiatief, dat eerst klein gestart is in onze omgeving en later landelijke navolging kreeg.
Tijdens de wandeling stonden we regelmatig stil. Dan kregen we extra informatie of werd er weer wat uit de rugtas gehaald om te bekijken. De rugtas van Annemarie bleek veel interessante voorwerpen te bevatten, zoals schelpen, geweien
van reeën, een pootje van een ree en nog veel meer. Alle deelnemers hadden hun
eigen inbreng en zo konden we ook heel veel van elkaar leren. Om ongeveer half
12 waren we weer terug op de parkeerplaats, waar de laatste bolussen verdeeld
werden. We zijn heerlijk uitgewaaid en hebben genoten van deze gezellige en
leerzame wandeling.
Wat is het toch bijzonder om zo dicht bij dit unieke natuurgebied te wonen! Wat
is Gods schepping machtig mooi!! Elke seizoen groeien er weer andere planten
en zijn er weer andere dieren.
We hopen dat er daarom nog meer natuurwandeltochten mogen volgen en raden
dit iedereen zeker aan! Heel erg bedankt, Annemarie!
Dit verslag werd geschreven door Linda Meijer.
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Buurtbarbecue
Op zaterdag 4 juli 2015 organiseert de buurtvereniging ’t Hôôd de jaarlijkse
buurtbarbecue voor alle bewoners van het Havenhoofd en overige leden.
Net als vorig jaar zal ook dit jaar de barbecue worden verzorgd door Auke Wagenaar.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Prijs leden:

Eben- Haëzerschool
zaterdag 4 juli 2015
18.00 -22.00 uur
15 Euro p.p. voor volwassenen en kinderen* gratis
Prijs niet-leden**: 20 Euro p.p. voor volwassenen en 5 Euro p.p. voor kinderen*
De prijs is inclusief eten en drinken.
Graag aanmelden voor 24 juni 2015 door het inleveren van onderstaande aanmeldstrook bij 1 van de bestuursleden of via www.thood.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wij komen graag naar de buurtbarbecue op 4 juli 2015.
Naam :
Gezinslid:

..................................................................................................
ja/nee

Aantal volwassen: ..................................................................................................
Aantal kinderen
(t.m. 12 jaar):

..................................................................................................

Graag betalen bij aanmelding.
-----------------------------------------------------------------------------------------------*) kinderen van 0 tot en met 12 jaar
**) Nog geen lid en wil je lid worden? Voor 10 Euro per jaar wordt je lid met
het hele gezin! Neem hiervoor contact op met 1 van de bestuursleden van de
buurtvereniging of stuur een mailtje naar info@thood.nl.
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Werkgroep kernvisie.
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige krant, hebben wij twee aanmeldingen gekregen en inmiddels hebben wij nog een aantal bewoners gevraagd of
zij zitting willen nemen in de werkgroep.
Het is namelijk belangrijk dat wij een vertegenwoordiging van alle bewoners
krijgen dus ouderen, jongeren, gezinnen met kinderen enz.
We willen met elkaar nadenken hoe wij ons dorp over vijf jaar zien met het oog
op wonen, welzijn, zorg, ondernemen, verkeersveiligheid, openbare orde en veiligheid, groen en ruimtelijke ontwikkeling.
Als wij tot een concept gekomen zijn, wordt er een bewonersavond georganiseerd en kan iedereen reageren en hopen wij zo tot een kernvisie 2015-2020 te
komen.
Wij houden U op de hoogte.

Nieuws van Eben Haëzerschool
Beste bewoners,
Wij willen even uw aandacht voor het volgende;
Onze school volgt al heel wat jaren de verkeerslessen van
‘school op seef’. Dit is een programma met verkeerslessen in de praktijk. Eerst
hebben we de lessen op het schoolplein gegeven in klein verband maar dit doet
geen recht aan de werkelijkheid in het verkeer.
Daarom hebben we het afgelopen jaar al 2 keer deze lessen schoolbreed uitgezet
op het Havenhoofd. Bij deze lessen hebben we gebruik gemaakt van de Blauwe
Distelstraat, het Duinroosplein, de doorlopende weg naar het fietspad en zo weer
richting school.
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Alle kinderen van de school hebben
opdrachten die ze moeten doen. Groep 1 en 2
leren hoe ze over moeten steken en hoe ze
zich moeten gedragen op de stoep enz. De
groepen 3 t/m 8 gaan opdrachten op de fiets
doen. Wij vinden het heel erg goed dat ze dit
in de praktijk leren met leerkrachten en ouders
om het allemaal in goede banen te leiden.
We vinden het echter wel belangrijk dat alle
Havenhoofders weten dat de kinderen van de school bezig zijn met deze
verkeerslessen daarom deze mededeling :
Maandagmiddag 22 juni vanaf 13.00 uur tot 15.00 fietsen en wandelen de
kinderen van onze school onder begeleiding van leerkrachten en ouders!
Bij voorbaat dank voor uw begrip,
Vriendelijke groeten van de kinderen en de leerkrachten !

Aankondiging mosselavond
Jazeker na het grote succes van vorig jaar gaan wij weer een mosselavond organiseren op zaterdag 26 september 2015. Wij geven u alvast de datum door zodat
u deze in uw agenda kunt zetten. Verdere informatie volgt.

Dressuurwedstrijd op ‘t Hood
Op 30 mei werd de eerste dressuurwedstrijd op het Havenhoofd gehouden, georganiseerd door Christel Verhagen. Na heel veel oefenen en hard werken was
het dan zover!
Iedereen deed mee, van de beginnende tot de gevorderde ruiter, ingedeeld in categorie F2, F3 en F4. Er is gejureerd door een officiële KNHS/FNRS jury: Monique Donker. Saskia van Hemert-Meijboom heeft de protocollen geschreven
(dat zijn de formulieren waar de punten op geschreven worden).
's-Morgens vroeg begon de dag met onweer, maar al snel klaarde het op en hadden we prachtig weer. Karin en John hebben gezorgd voor een hapje en een
drankje. Het was een gezellige zonnige dag met veel toeschouwers.
Het was erg fijn dat we de pony's Carolina en Djordis van ex-havenhoofders
Fam. de Ridder mochten gebruiken voor de wedstrijd.
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Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken, die er mede ervoor hebben gezorgd dat
deze dag zo goed verlopen is! En zoals het er nu naar uitziet wil ik in het najaar
weer een dressuur of springwedstrijd organiseren. Te zijner tijd zullen we deze
in het Hoodnieuws, want iedereen is welkom om te komen kijken.
Tot de volgende wedstrijd.
Groetjes Christel Verhagen

Dressuurwedstrijd - Uitslag
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

F2 (zonder galop)

F3 (met galop)

F4 (met galop)

Michelle Kolff
Doutze Albers
Alissa Grootenboer
Brechtje de Reus
Lindy Crezee
Fabienne van der Veen
Sanne Grinwis

Jette Prins
Annemarije Boelaars
Marith Bruggeman
Jinthe Crezee
Ilse Troost
Judith Koese
-

Femke Vermeulen
Hannah van Erkelens
Iris Voogd
Nanne de Reus
Paulien de Bluts
Willemijn Vermeulen
Anne-Sophie van Erkelens

Familieberichten
Dhr. Klein, Haveneind 22 is een poos geleden geopereerd aan zijn voet.
Dhr. J. Koole, Haveneind 16 is weer thuis na een fikse longontsteking.
Dhr. W. Tanis, Duinroosplein 2 is geopereerd en momenteel nog met nabehandelingen bezig.
Dhr. J. Vlietland, Blauwe Distelstraat 23 is nog met chemokuren bezig.
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Wij wensen jullie allemaal beterschap en sterkte toe.
Fam. Rodenhuis, Breenstraat 9 mocht op 27 april jl. vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie nog vele gelukkige jaren met jullie kinderen toe.
Wilt u een (familie)bericht in onze krant, neem contact op met 1 van de bestuursleden of stuur een mail naar info@thood.nl.

Overige Activiteiten:
4 juli
Buurtbarbecue
21 augustus Doorkomst omloop (onder voorbehoud)
26 september Mosselavond

