
 

Het doel van deze nieuwsbrief is om de vaste gebruikers van het Dorpshuis 

informatie te verstrekken zodat niet hoeft te worden gewacht tot de 

eerstvolgende gebruikersvergadering. 

Tijdens de vergadering van april werd als datum voor de volgende 

vergadering 10 september 2018 vastgesteld. Echter door alle ontwikkelingen 

die daarna kwamen is deze datum niet haalbaar gebleken. Vervolgens 

werd een datum in oktober geprikt, doch hier konden diverse personen niet 

bij aanwezig zijn. Derhalve is de vergadering nu vastgesteld op 5 november 

2018.  De notulen van de vorige vergadering en de agenda kunt u spoedig 

verwachten. 

  

Voorstellen voorzitter 

Mijn naam is Peter den Broeder, 53 jaar, getrouwd, wonende te 

Hippolytushoef, ik mag mijzelf de titel geven voorzitter van het 

Stichtingsbestuur Dorpshuis Hippo. Samen met de secretaris Theo de Reus en 

de penningmeester Kers de Vries zijn wij het nieuwe bestuur van Dorpshuis 

Hippo. Ik voel me als een vis in het water binnen het verenigingsleven, 13 

jaar voorzitter van Dartclub Wieringen geweest, 4 jaar penningmeester van 

HSV Wieringen en nu sinds 1 Juni voorzitter van Dorpshuis Hippo. 

 

Wat zijn de doelstellingen die ik me heb voorgenomen voor het Dorpshuis 

Hippo. 

• Als eerste vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij al de 

verenigingen die gebruik maken van het Dorpshuis Hippo, ik zal dan 

ook bij de gebruikers mijn gezicht laten zien zodat we weten met 

wie we te maken hebben. 

• Als tweede en zeker belangrijk zit ik er achteraan om de 2 kozijnen 

bij de ingang te laten vervangen dit is namelijk hard nodig en moet 

zeker voor de winterklaar zijn, inmiddels kan ik laten weten dat de 

kozijnen en het glas binnen zijn en dat er actie zal worden 

ondernomen om het te gaan plaatsen, ik zal jullie op de hoogte 

houden. 

• Als derde zijn we bezig om het dorpshuis te laten voorzien van een 

beamer en scherm, elke vereniging die iets te presenteren heeft 

kan hier gebruik van maken, ook zal de geluidsinstallatie een opfris 

beurt krijgen. 

• Als vierde zijn we ook bezig om te bekijken om het dorpshuis 

opnieuw in de verf te zetten, eerst de buitenkant en later bekijken 

om de binnenkant op te frissen. 

Dit zijn voor ons als bestuur belangrijke taken, er zullen vast nog wel 

taken zijn die ook aandacht nodig hebben, als er binnen de 

verenigingen punten zijn voor verbetering dan horen we dat graag, we 

zullen dan bekijken wat er mogelijk is. 

Als laatste wil ik iedereen die deze nieuwsbrief onder ogen krijgt laten 

weten dat wij als bestuur van Dorpshuis Hippo er zijn voor jullie, wij 

kunnen niet zonder gebruikers en gebruikers kunnen niet zonder bestuur 

en zonder dorpshuis, ik ben van mening dat als we er met z’n allen voor 

gaan we een heel mooi dorpshuis in Hippo hebben. 

 
Mijn motto is dan ook :  

We moeten er met z’n allen voor elkaar zijn, samen zijn we sterk. 
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Als nieuwe secretaris van de Stichting Dorpshuis Hippolytushoef wil mezelf 

even kort voorstellen. Mijn naam is Theo de Reus, bijna 59 jaar oud en 39 ½ 

jaar werkzaam bij wat men nu de Nationale Politie noemt. In de afgelopen 

jaren ben ik voorzitter van Buurtvereniging Noordervenne geweest en later 

secretaris van Dartclub Wieringen, beiden gebruiker van het Dorpshuis. 

Nadat Jan Slijkerman zijn functie als voorzitter en vervangend secretaris 

wilde beëindigen, zijn de gebruikers bij elkaar geroepen omdat het 

Dorpshuis niet zonder bestuur kon voortbestaan en de gebruikers niet zonder 

Dorpshuis. Na goed overleg met het thuisfront en de overige bestuursleden 

van de Stichting heb ik het verzoek van het bestuur aanvaard om het 

secretariaat op me te nemen. Zodoende ben ik vanaf 1 juni 2018 secretaris 

van de Stichting. In de afgelopen maanden zijn is het nieuwe bestuur bezig 

geweest met het ontdekken van de wereld van het Dorpshuis. Vandaar dat 

ikzelf probeer zoveel mogelijk een keer mijn gezicht te laten zien bij alle 

gebruikers, zodat u als gebruiker weet welk gezicht er achter de naam Theo 

de Reus zit. Voor vragen over de zaalverhuur kunt u bij mij terecht via het 

emailadres: sdhsecretaris@gmail.com    

Voorstellen secretaris 

Als nieuwe gebruiker van het Dorpshuis verwelkomen wij de Wieringer 

Vrouwen. Op 10 september jl zijn zij in het Dorpshuis begonnen met een High 

Tea. Meer dan 60 deelnemers in de zaal die een hele gezellige avond 

hebben gehad. Wij zijn blij met de komst van hen en hopen op een goede 

samenwerking.  

Nieuwe gebruiker 

 

 

 

 

 

 

Buiten de normale activiteiten: 

Bingo 13 oktober 

Wieringer Biljartkampioenschap 19 t/m 21 oktober 

Halloween 26 oktober 

Klaverjassen Noordervenne 27 oktober 

Komende evenementen oktober 

Wieringer Vrouwen 

nieuwe gebruiker 

 

Nieuws over dorpshuis 
Gedurende de zomermaanden is het Dorpshuis voorzien van een nieuwe 

bierfustenkoeling. De oude kon de warme zomer niet aan en liet ons in de 

steek. Met dank aan de brouwerij kon aan het begin van het nieuwe seizoen 

een nieuwe koeling geplaatst worden. Verder zijn er in en aan het pand 

noodzakelijke vervangingen gedaan zoals de accu van de AED, nieuwe 

muurasbakken en verbandmiddelen. Een pand als het Dorpshuis heeft 

onderhoud nodig, maar alles in één keer doen is niet haalbaar. Wij blijven 

streven naar een gezellig maar vooral veilig gebouw, die van alle gemakken 

voorzien is. 

Inhoud volgende nieuwsbrief 
 

Voorstellen penningmeester Kerst de Vries 

Voorstellen voorzitter D.A.S. Bart Kaan 

Kort verslag gebruikersvergadering 

Komende evenementen 

Ontdekken van de 

wereld van het 

Dorpshuis 


