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Beste buurtbewoners,
Als de zon schijnt begin ik al weer een beetje aan de
naderende lente te denken, heeft u dat niet? Zeker als je
leest dat op de Mekkerstee al 300 lammetjes geboren
zijn!
Deze nieuwe buurtkrant kunt u ook digitaal lezen op
onze website: www.thood.nl, en wij zijn ook te vinden
op facebook.
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

Terugblik activiteiten van de buurtvereniging in
December
0p 10 december was er weer de workshop kerststukjes maken onder
de enthousiaste leiding van Mariëlle Prins.
De aanwezige dames maakten er weer schitterende creaties die in een
Met iets lekkers bij de koffie of thee en een gluhweintje van Mariëlle
werd het weer een gezellige avond.
Op 11 december waren de ouderen van Havenhoofd uitgenodigd om
op de Eben-Haëzerschool een muzikaal optreden bij te wonen.
Verschillende kinderen en klassen speelden op instrumenten en
zongen mooie kerstliederen. Ook werd er nog een mooi verhaal
voorgelezen door de winnaar van de voorleeswedstrijd.
De kinderen deden allemaal hun uiterste best.
Vooral het optreden van de kleuters was heel vertederend.
Dames van de buurtvereniging zorgden voor een kopje koffie en de
kinderen van school hadden er een lekkere appelflap bij gebakken.
Na afloop kregen we allemaal een leuk zelf gemaakt cadeautje van de
kinderen.
Het was een geslaagde middag, voor herhaling vatbaar!
Op 13 december hebben onze trouwe hulpen Wim en Leo de
kerstboom, die we weer kregen van de Stichting Promotie Kop van
Goeree, op het Duinroosplein neer gezet en de lampjes erin gehangen.
Het was weer een prachtige boom die fier overeind bleef staan, zelfs
met storm!
Op 30 december was de laatste activiteit van deze maand en van dit
jaar, de oudejaarsborrel.
Dit is ook een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die druk bezocht
werd.
In de tent onder het genot van een hapje en een drankje en buiten bij
de houtvuren waar de kinderen hun marshmallows konden roosteren,
was het weer een gezellige middag om het voorbije jaar af te sluiten.

Opmerkelijk nieuws
Zwerver in duinen achter ‘t Hôôd?

Naar aanleiding van de verhalen die de ronde deden over een zwerver
in de duinen achter Havenhoofd, heeft Natuurmonumenten dit stuk
duinen doorzocht en geen sporen van bewoning aangetroffen. Tevens
is er navraag gedaan bij Rick van het Haveneind, want hij zou de
zwerver eten hebben gegeven. Dit klopt inderdaad, Rick heeft deze
man hulp aangeboden toen hij zich nog ophield in de duinen van het
waterleidinggebied.
Al met al lijkt er geen reden voor onrust, mocht u toch iets verdachts
zien, neem dan contact op met de gemeente of de politie.

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

Workshop
In 2013 ben ik gestart met Deesjes “Just a Way of Living”.
Van jongs af aan ben ik al erg creatief, of het nu met bloemen is of
met verf, als ik mijn creativiteit er maar in kwijt kan. Het creatieve
wat in mij zit, wil ik graag over brengen naar andere mensen. Daarom
ben ik begonnen met het geven van workshops. Deze zijn o.a. met
bloemen, krijtverf, hout, mos en oud servies. Vanaf december 2014
ben ik ook in de gelegenheid om mijn eigen stickers te maken, dus de
bekende tekstborden zijn ook te vinden in de workshopagenda.
Heel graag wil ik de personen bedanken die mij hebben uitgenodigd
om in Goedereede een workshop te komen geven.
Het voorjaar is weer in zicht, daarom kunt u voor dinsdag 17
februari uit 2 gezellige workshops kiezen om uw huis mee in te
richten. Dit is de voorjaarsplank of een leuk tekstbord!
Voorjaarsplank €27,50
De voorjaarsplank maken we van steigerhout, op deze wanddecoratie
maken we plankjes voor eventuele windlichtjes en decoreren we het
met mini vogelhuisjes, vlinders, bloemetjes, takken en misschien vindt
u het leuk om er paaseitjes en kuikentjes in te verwerken.
Gereedschap meenemen: schroevendraaier.
Tekstbord €24,50 (40x60cm) of €22,50 (30x40cm)
U kunt ook kiezen voor een leuk tekstbord naar keuze, u heeft keuze
uit een wit of licht grijs bord en uit de maat 40x60cm of 30x40cm. Uw
favoriete sticker keuze kunt u ook aangeven bij inschrijving, na afloop
kunt u het tekstbord nog afwerken met diverse applicaties, zoals
hartjes, bloemen of vlinders.
Gereedschap meenemen: oud pasje, schaar en potlood.
Keuze:
Kleur bord: Wit of licht grijs
Kleur tekst: wit, zwart, grijs
Maat: 60x40cm of 40x30cm
Tekst 1 Bij Opa en Oma…
Tekst 2 Bij ons thuis….
Tekst 3 Appeltaart recept

Tekst 4
Tekst 5
Tekst 6

Hotel mama
Ik mis je
Oproep aan pubers

Heeft u een andere tekst in gedachten, dan kunt u altijd contact
opnemen met mij via 06-14696637, deesjesatelier@upcmail.nl of
www.deesjes.nl Ik hoop u graag 17 februari te zien!
Vriendelijke groetjes van Desiree
Deze workshop wordt gehouden in de Eben-Haëzer school om 19.00
uur.
Aanmelden via onderstaande strook die u kunt inleveren bij 1 van de
bestuursleden of via de mail .
-----------------------------------------------------------------------------------Ja, ik/wij komen naar deze workshop op dinsdag 17 februari
Naam:……………………....................................................
Aantal personen:…………………………………………...
Keuze: Voorjaarsplank(27,50):…………………………….
Tekstbord 60x40(24,50):…………….wit/lichtgrijs
Tekstbord 40x30(22,50):…………….wit/lichtgrijs
Tekstnr. (1 t/m 6)
:………………………….

Rommelmarkt 't Hôôd zaterdag 25 april 2015
Graag willen we jullie, als inwoners van ons mooie dorp, uitnodigen
om deel te nemen aan de rommelmarkt/garageverkoop. Dat wil
zeggen, jullie kunnen voor 15 euro een kraam huren om jullie zolder
of schuur leeg te maken. De bedoeling is om voor je huis je kraam te
stallen.
Dit willen we doen op zaterdag 25 april, van 9.00 uur tot 15.30 uur.
Dus heb je nog een aantal dozen met ongebruikte, vergeten spullen,
welke je voor een prijsje van de hand wilt verkopen, dan is dit een
mooie gelegenheid om samen met andere bewoners deze van de hand
te doen. Daarnaast zal ook gekeken worden voor de mogelijkheid van
het aanbieden van bv versnaperingen en een springkussen.
Wie doet ermee? Deze activiteit staat of valt natuurlijk met de mate
waarin de buurtbewoners zin hebben om mee te doen. Als er vragen
zijn dan horen we dit graag, via mail anne.mewe@telfort.nl of loop
even langs bij Esther Prins (Breenstraat 19) of Mariëlle Prins,
(Duinroosplein 3).

Jaarvergadering buurtvereniging
Vrijdag 6 maart om 19.30 uur houden wij weer de jaarvergadering in
de school, waarin wij U van alles proberen te vertellen over de
plannen van onze buurtvereniging voor het komende jaar en ook over
de ontwikkelingen van de gemeente met betrekking tot onze
vereniging.
In de pauze komt er iemand van de stichting A Seal iets vertellen over
hun werk hier op ons eiland.
Eind deze maand krijgt U nog een flyer met de agenda, maar houdt U
deze avond vast gereserveerd want wij zouden het erg fijn vinden U
op deze avond te mogen begroeten!

Familieberichten
Fam. Verduijn, Bl. Distelstr. 1 zijn verblijd met de geboorte van een
dochter Julia.
Fam. van Zanten, Breenstraat 18, kregen 10 dec, jl. een kleinzoon
Laurens erbij.
Mevr. Orgers, Bl. Distelstr. 35, is ook oma geworden van haar eerste
kleinzoon Jayden.
Van harte gefeliciteerd!
Mevr. van Dam, Blauwe Distelstraat 27, is geopereerd aan haar hand.
Dhr. Pijl, Duinroosplein 1, is geopereerd aan zijn rug en
Dhr. Vlieland, Blauwe Distelstraat 23 heeft ook een ingreep
ondergaan.
Mevr.Klijn, Bl. Distelstr. 11 lag in het ziekenhuis met een
longontsteking.
Mevr. Tanis, Breenstraat 23 is vorige week geopereerd.
Wij wensen hen allen beterschap en een goed herstel!
Ook willen wij Mevr. De Jong, Breenstraat 24 condoleren met het
verlies van haar moeder.
Veel sterkte!

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!

Hallo,
Ik ben Tara Voogd en ik ben 14 jaar.
Ik woon op Havenhoofd Breenstraat 36.
Voor een zakcentje zou ik het leuk vinden om een keer op te passen
op uw kind/kinderen.
U hoeft u dus geen zorgen te maken als u even weg moet.
Als u hier behoefte aan heeft bel of mail dan naar:
Tel. 0187-687077
E-mail: tara.voogd@gmail.com (zonder hoofdletters)
Alvast bedankt!

Vreugdevuur
In de krant konden wij lezen dat we een vergunning kregen om weer
een vreugdevuur te houden op de Peekaie op oudejaarsnacht.
De blokken werden voor de kerst weer geplaatst zodat niemand alvast
afval kon dumpen en op oudejaarsmiddag om half 2 werden de
blokken weer opzij gezet en kon iedereen weer zijn houtafval brengen.
Het was weer een prachtig vuur, aangestoken door een aantal jongelui
van het Havenhoofd.
Ook hadden wij dit jaar bijzonder mooi vuurwerk, je wist niet waar je
eerst moest kijken, naar het Duinroosplein of op het Haveneind of aan
de overkant bij de Peekaie.
Het was een prachtig oud en nieuw, zonder enige schade!! SUPER

Openbare verlichting
Zoals U inmiddels vernomen hebt, zijn wij de eerste
woongemeenschap waar de openbare verlichting bestaat uit
energiezuinige ledverlichting. Daarom wil de gemeente GoereeOverflakkee hier een feestelijk tintje aan geven en nodigt alle
bewoners van Goedereede Havenhoofd uit voor een gezellige avond
in de Eben-Haëzerschool.
Woensdag 18 maart a.s. om 19.00 wordt U allen verwacht op deze
feestelijke bijeenkomst. Wij hopen dat U met velen zult komen.
Tot Ziens!!

