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Beste buurtbewoners,
Eindelijk lijkt het toch nog winter te worden, wat is ons dorp toch mooi in de
winterzon met een klein laagje wit erover, alleen jammer dat het niet genoeg
was voor de kinderen om te kunnen sleeën zoals een paar dappere probeerden.
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, janavanzanten1957@hotmail.com
Annemarie Mewe, anne.mewe@telfort.nl
Ien Grinwis, iengrinwis@hotmail.com
Ingrid Koole, jankoole@hetnet.nl

Duinen bij Goedereede-Havenhoofd met rechts bovenin Haveneind nr. 22.

Contributie
Het jaar is begonnen en de eerste activiteiten van de Buurtvereniging komen er
weer aan. Het is weer tijd om te denken aan het betalen van de contributie van
het lidmaatschap. Net als in 2015 bedraagt de contributie 10,00 Euro per gezin.
Graag ontvangen wij uw bijdrage uiterlijk 29 februari 2016 op het rekeningnummer NL 41 RABO 0124 4342 15 t.n.v. Buurtvereniging ’t Hôôd onder vermelding van uw adres en “contributie 2016”.
Als lid krijg je korting op de activiteiten van de buurtvereniging.
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Hôôdse marktdag op 23 april 2016
De rommelmarkt van vorig jaar was een groot succes en daarom hebben wij de
afgelopen tijd nagedacht of wij weer zoiets willen organiseren of misschien iets
heel anders. Mariëlle en Esther hadden vorig jaar al aangegeven dat het erg veel
werk was.
Na lang denken, praten en discussiëren, willen we toch weer een rommelmarkt
organiseren met ongeveer 25 kramen rond en op het Duinroosplein en een stuk
van de Breenstraat .
(Mogelijke) activiteiten:
- springkussen;
- schminken;
- rondwandeling Havenhoofd met gids die iets vertelt over de geschiedenis;
- rondje varen haven/zuiderdiep?
- waterfietsen (als deze niet kapot is);
- optreden shantykoor in de middag.
Dit zijn zomaar ideeën die wij als bestuur bedacht hebben, maar graag zouden
wij ook van de bewoners suggesties of ideeën willen horen, dus alstublieft: denk
met ons mee.
Natuurlijk vragen wij uw medewerking voor deze dag, want er zijn toch een
aantal dingen waar wij ook uw hulp bij nodig hebben zoals bv.:
1. Wie wil er dranghekken halen/brengen bij de gemeente?
2. Is er iemand die een drankvergunning heeft en die dag ook aanwezig kan zijn
zodat we ook een biertje kunnen verkopen?
3. Is er iemand die als gids een rondwandeling wil verzorgen?
4. Is er iemand die een bootje heeft en er ook mee wil varen een rondje
haven/Zuiderdiep?
Graag zien wij uw reactie tegemoet!
------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag een kraam huren op 23 april 2016 voor € 15,00 per kraam.
Naam: ………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………….
Graag bij opgave het bedrag voldoen.
Geef u nu op door het inleveren van deze aanmeldstrook bij Inge Hameeteman,
Duinroosplein 6 of Jana van Zanten, Breenstraat 19 of mail naar info@thood.nl.
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Workshop Kerststukjes maken
Op woensdag 9 december was er weer de kerst workshop onder leiding van Mariëlle Prins.
Er waren weer mooie materialen om mee te werken,
daar waren 5 verschillende stukken mee te maken, te
weten een taart, een stuk op een hoge schaal, een vrij
stuk, een dienblad opmaken en een etagère van
aardewerk opmaken.
De deelnemers moesten van te voren aangeven wel stuk
ze willen maken, zodat Mariëlle daar de materialen op
kon aanpassen. Dus voor iedereen was er iets bij.
Er waren 18 personen, allemaal heel gemotiveerd om er
weer iets moois van te maken!
Het is ook altijd weer leuk om te zien dat er met vrijwel dezelfde materialen
weer zoveel verschillende stukken tevoorschijn komen. Ieder maakt er weer op
zijne wijs iets moois en speciaals van!
Met een lekker gluwijntje werd de avond besloten en gingen we met een mooi
kerststuk, wat ook de hele maand mooi blijft, naar huis.

Kerstfeest op school
De school nodigde alle mensen die 65 jaar en ouder waren uit voor een gezellig
samen zijn. Dit gebeurde op de laatste dinsdag van het schooljaar 2015.
We werden door de kinderen verwelkomd. Onze jassen werden aangenomen en
keurig op een hangertje gehangen. Vervolgens naar onze plaatsen begeleid en
voorzien van een kopje koffie of thee en wat lekkers erbij. Echte verwennerij.
Na de koffie kwamen alle kinderen per groep of soms alleen hun goed ingestudeerde versjes laten horen. We kregen voor mijn gevoel dus een voorproefje wat
er allemaal zou zijn tijdens het kerstfeest voor kinderen en hun ouders.
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We verwonderden ons over de muzikale kwaliteiten van nog jonge kinderen die
een instrument bespeelden. Bijzonder mooi pianospel en gitaarmuziek. Het is
leuk te zien dat deze kinderen dit allemaal durven en doen. Ook de kleuters
kwamen ons toe zingen uit volle borst en vol overgave.
In de pauze was er een traktatie met een buitenlands tintje. We zagen dat er
steeds meer kan met de digitale wereld.
De kinderen zongen met begeleiding
van muziek uit de computer. Zo blijven
wij ouderen ook een beetje bij van de
mogelijkheden van deze wereld.
Een bijzonder leuke en gezellige
middag.
We willen graag de school bedanken dat
we mochten komen en hopen dat we er
volgend jaar weer een beetje bij mogen
zijn.

Nieuwjaarsborrel 2015
Op 29 december j.l. organiseerde de buurtvereniging weer de jaarlijkse
kerstborrel voor alle inwoners van Havenhoofd.
Het was prima weer, niet erg koud en de opkomst was groot.
Het was een erg gezellige sfeer in en buiten de tent met een mix van jong en
oud.
Iedereen genoot van de lekkere oliebollen, de warme gluhwijn en
chocolademelk.
Nadat de volwassenen overgingen op wat sterkers waren er voor iedereen ook
lekkere hapjes en voor de de kinderen chips en marshmallows die ze boven de
vuurkorf konden roosteren.
Het was als van ouds weer erg gezellig en iedereen ging met een goed gevoel
naar huis.
Het blijft voor herhaling vatbaar!
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Jaarwisseling op ’t Hôôd
Nadat al een aantal dagen iedereen zijn
snoei- en houtafval had gebracht op de
peekaai, werden de blokken door de
vrachtauto van de gemeente opzij gezet
zodat men dan officieel het hout kon
brengen. Jong en oud was heen en weer aan
het rijden om een mooie brandstapel te
krijgen en dat is gelukt. Het was weer een
mooie “stookhoop”.
Om half 3 ’s middags hebben een aantal jongens nog een demonstratie carbid
schieten gegeven, wat een klappen zeg!
Om precies om 12 uur ’s nachts werd de “stookhoop” aangestoken door een
aantal jongens die dit ieder jaar weer willen doen. Volgens de jongens wordt het
wel tijd dat een jongere generatie dit weer overneemt dus jongelui kom volgend
jaar helpen zodat er opvolgers zijn om de “stookhoop” aan te steken.
Een prachtig vuur en de wind stond goed voor zover wij konden zien en we
werden ook nog verrast met prachtig vuurwerk op de Peekaai, en ook op het
Haveneind en andere plaatsen was mooi vuurwerk te zien.
Het was weer een mooie jaarwisseling wat ons betreft en fijn dat er niets kapot
gemaakt is.
Wij willen alle bewoners van ons mooie Havenhoofd een goed en gezond
nieuwjaar toewensen.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente
Ook hebben wij op dinsdagavond 5 januari jl. de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Goeree Overflakkee bezocht en van de burgemeester moesten wij ook
alle bewoners de beste wensen overbrengen voor dit nieuwe jaar.
Verder konden wij uit de toespraak van de burgemeester
vernemen dat de gemeente zich in gaat zetten voor het
snelle internet in de buitengebieden dus daar werden wij
wel blij van dit te horen.
Ook met wethouder Van der Vlugt hierover nog een
gesprek gehad want ook hij ziet de noodzaak van het
snelle internet in voor het thuiswerken, de bedrijven die
hier zijn en niet te vergeten onze school.
Wij houden U op de hoogte.

Hôôdnieuws februari/maart 2016

Pagina 7

Jaarlijkse bewonersbijeenkomst op 4 maart 2016
Graag nodigen wij alle bewoners van het Havenhoofd uit voor de jaarlijkse
bewonersbijeenkomst van de buurtvereninging en de kerngemeente Havenhoofd
op vrijdag 4 maart 2016.
Tijdens de bijkomst zullen i.i.g. de volgende punten op de agenda staan:
- Evaluatie 2015;
- Financieeljaarverslag 2015;
- Begroting 2016;
- Presentie uitkomst dorpsenquete door de werkgroep Kernvisie;
- Toekomst van het Havenhoofd.
De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het schooltje. Tot ziens op
4 maart!

Aanleg overstappunt Havenhoofd
Goeree-Overflakkee - Gemeente heeft plannen voor de realisatie van diverse
picknickplekken, informatiepunten en recreatieve aanleg- en overstappunten
voor elektrische sloepen en kano's te Stellendam en Goedereede. Een geweldige
zet met het ook op de recreatie op en rond Goeree-Overflakkee. Het college van
Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor
het realiseren van picknickplekken, informatiepunten en recreatieve aanleg- en
overstappunten voor elektrische sloepen en kano's te Stellendam en Goedereede.
bron: iGO.nl
Toelichting redactie: Voorzover bekend, is
het de bedoeling bij de haven van het
Havenhoofd een overstappunt te realiseren.
Onderdeel hiervan zou zijn het opknappen,
danwel vernieuwen van een (aantal)
steiger(s). Opstapplaats is bij Stellendam.
Meer informatie zie
www.wapenvanstellendam.nl/buitenactiviteiten.

Hôôdnieuws februari/maart 2016

Pagina 8

Aankondiging Stamppotavond
Vrijdag 5 februari 2016 organiseert de buurtvereniging ’t Hôôd een
stamppotavond voor alle bewoners van het Havenhoofd en overige leden.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Prijs leden:

Eben- Haëzerschool
vrijdag 5 februari 2016
18.00-21.00 uur
10,00 Euro p.p. voor volwassenen en 3,50 p.p. voor kinderen

Prijs niet-leden: 12,50 Euro p.p. voor volwassenen en 5,00 Euro p.p. voor kinderen
De prijs is inclusief 3 soorten stamppot, lekkere ambachtelijke worst, jus, saus,
drinken en een toetje. De stampotten worden verzorgd door Bij Elles uit Middelharnis.
Geef u nu op door het inleveren van onderstaande aanmeldstrook bij Inge Hameeteman, Duinroosplein 6 of Annemarie Mewe, Breenstraat 19 uiterlijk tot a.s.
zaterdag 30 januari of via www.thood.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wij komen graag naar de Stamppotavond op 5 februari 2016.
Naam :

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

Lid:

ja/nee

Aantal volwassen:

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

Aantal kinderen:
(t.m. 12 jaar)

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

Graag betalen bij aanmelding.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nieuws van de Eben Haëzerschool
Beste buren van het Havenhoofd
Terwijl winterse storm en regenbuien over het Havenhoofd
gaan sturen wij u vanuit een warme en gezellige
basisschool de hartelijke groeten!
Op 15 december hadden wij een aantal van u op school te gast bij de
kerstmiddag. Het was evenals vorig jaar weer erg gezellig en de kinderen
hebben mooie muziek en liedjes voor de kerst laten horen. Ook hebben we op
school twee mooie vieringen gehad waarbij wij vele ouders en gezinnen
mochten begroeten. Dit zijn altijd prachtige momenten!
Nu is de rust in de school weer gekeerd en wordt er weer hard gewerkt. In
januari maken alle kinderen cito toetsen en laten zij zien hoe zij gegroeid zijn in
hun ontwikkeling. Met een professioneel en enthousiast team doen we er ons
best voor om uit alle kinderen het meeste te halen op alle gebieden van hun
persoonlijkheid. Het werken met jonge kinderen is voor ons elke dag weer een
feest.
De kinderen leren veel op school en wij proberen dit leren met behulp van
computers en vooral ook met interessante materialen zo boeiend mogelijk te
maken. Wij hebben daarbij ook een prachtige
school bibliotheek. Bij handvaardigheid zijn
diverse groepen aan het borduren. De kinderen
vinden dit erg interessant en wij maken nu een
tentoonstelling op school met borduursels en
merklappen van thuis. U mag gerust eens komen
kijken!
Ook zijn kinderen aan het schaken en ontdekken
zij ook ouderwetse bordspelletjes in een modern
jasje. Tijdens regenachtige pauzes waarbij je niet
naar buiten kan is dit ook erg leuk om te doen. Wij
vinden deze activiteiten belangrijk want er is meer
dan spelen op de computer of op de tablet.
Op dinsdag 26 januari is onze OPEN DAG. Wij hopen natuurlijk op veel nieuwe
aanmeldingen van kleuters. Het leerlingen aantal loopt net als overal ook bij ons
op school iets terug en wij gunnen veel kinderen een leerzame en gelukkige
schooltijd op onze mooie school.
Als u van kleuters en ouders hoort die rondkijken voor een basisschool mag u
hen zeker door verwijzen naar de Eben Haezerschool. Zij zijn van harte
welkom!
Met een vriendelijke groet namens het team, Jos Koopman (directeur)
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Familieberichten
Dhr. Tanis, Blauwe Distelstraat 28, is recent aan zijn ogen geopereerd voor staar.
Dhr. Tanis, Breenstraat 23, is ook herstellende van een operatie.
Mevr. Orgers, Blauwe Distelstraat 35, is eveneens geopereerd aan staar en krijgt
een nieuwe heup.
Dhr. Tanis, Breenstraat 27a, heeft een nieuwe knie gekregen.
Wij wensen hen alle beterschap.
Fam. van der Maale, Duinroosplein 4, gefeliciteerd met de geboorte van jullie
dochter en zusje, Amée. En fam. Vlietland, Blauwe Distelstraat 23, gefeliciteerd
met de geboorte van jullie kleindochter.
We zijn ook blij dat dhr. Vlietland goede berichten heeft ontvangen n.a.v. de
scan.
Wilt u een (familie)bericht in onze krant, neem contact op met 1 van de bestuursleden of stuur een mail naar info@thood.nl.
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Nog eentje uit oude doos

Zicht op ‘t Haveneinde. Wie weet wanneer deze foto is gemaakt? Mail naar info@thood.nl.
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