
 

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. U wordt verzocht deze nieuwsbrief 

onder uw leden te verspreiden. 

  

Voorstellen nieuwe voorzitter D.A.S. 
 

De voorzitter van de DAS wil zich ook graag even voorstellen. 

Na alle wisselingen bij stichting dorpshuis kon de DAS natuurlijk niet 

achterblijven. De bezetting bij de DAS was al langere tijd een punt van 

aandacht. Niet dat de vrijwilligers die het reilen en zeilen bij de Dörper 

Activiteiten Sociëteit op zich namen dat niet goed deden hoor. De 

bezetting was echter voornamelijk met leden van de toneelvereniging en 

om de klant goed te bedienen heeft een meer gevarieerde bezetting wel 

de voorkeur. 

Mijn naam is Bart Kaan. In 1968 geboren in Hippo en getogen op Wieringen. 

Voor de Wieringers onder ons, ik ben dur ientje van Dirk en Ria. 

Tegenwoordig woon ik op Westerland, ben getrouwd en heb twee zoons. Ik 

werk inmiddels al 30 jaar als marineman op de Kooy en ben op dit moment 

hoofd onderhoud bij het 990 squadron die onder andere onderhoud en 

reparaties aan de NH90 helikopter verzorgt en de vliegende bemanning van 

hun veiligheidsmiddelen en vliegkleding voorziet. Het overgrote deel van 

mijn carrière heb ik met de Lynx gewerkt als monteur en later als 

boordwerktuigkundige. Ik heb met de Lynx ruim 10 jaar reddingswerk 

(Search and Recue) op zee mogen doen. Tussendoor heb ik nog diverse 

uitzendingen gedaan zoals Joegoslavië, Libanon, Liberia en counter drugs in 

het Caribisch gebied. Na de uitdiensttreding van de Lynx heb ik ook nog 

een aantal jaren als personeelsadviseur gewerkt. Een gevarieerde carrière 

waarbij ik competenties heb opgedaan die de uitvoering van mijn taak als 

voorzitter een stuk gemakkelijker maken. 

Ik heb lange tijd niet veel in het verenigingsleven kunnen betekenen omdat 

ik vaak weg was of de wacht moest lopen. Mijn huidige kantoorbaan geeft 

mij wel die ruimte maar ik kom er wel achter dat ik nu moet oppassen niet 
teveel hooi op mijn vork te nemen. Ik zit namelijk ook in twee bands, ODEjazz 

en Broken Chain, en ben actief met de Dartclub Wieringen. Maar goed, de 

DAS kan er nog wel bij. 

Ik ben nu eerst bezig met beeldvorming. Hoe draait het dorpshuis en wie 

doe wat (en waarom doen we het zo). Wie maken allemaal gebruik van het 

dorpshuis en wat mógen we allemaal organiseren. Ik denk wel dat er ruimte 

is om ons te ontplooien. Hoewel we erg dankbaar zijn met onze vaste 
gebruikers zien we wel voornamelijk een wat ouder publiek dat van het 

dorpshuis gebruik maakt. Als we met elkaar aan de uitstraling en het 

aanbod van activiteiten werken verwacht ik ook de jeugd weer te kunnen 

verwelkomen. Ik hoop van harte dat ons dat lukt want uiteindelijk is dat wel 

de club die het stokje later van ons moet overnemen. Zonder vrijwilligers kan 

een dorpshuis niet bestaan. 
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Dankzij de goede samenwerking met het bestuur van het dorpshuis gaan 

we zeker een interessante tijd tegemoet. Hou dus de website van het 

dorpshuis goed in de gaten 

Heeft u nou ook wat tijd over en wil wel eens in het dorpshuis activiteiten 

ondersteunen dan hoop ik dat u contact met ons opneemt.  

Op de site https://dorpshuis-hippolytushoef.nl/  kunt u alle contactgegevens 

vinden. 

Vriendelijke groet 

Bart Kaan 

 

 

Vanuit de Wieringer Vrouwen zijn een aantal dames begonnen met de 

schilderclub. Op 8 januari 2019 om 09.30 gaan zij verder olv Corrie Metz met 

tekenen en/of schilderen. Heeft u ook zin? Meldt u aan via de Wieringer 

Vrouwen. 

Nieuwe gebruiker 

 

 

 

 

 

Op 5 november zijn de gebruikers bij elkaar geweest om de nieuwigheden 

en andere wetenswaardigheden rondom het dorpshuis te bespreken. Van 

het overleg is het verslag reeds rond gemaild. Er blijft voornamelijk 

aandacht gevraagd voor het op de juiste wijze bijvullen van de koelingen. 

Komende evenementen : 

 

Nieuws over dorpshuis 
In de maand november zijn de 2 nieuwe kozijnen geplaatst. Dit heeft lang 

op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn. In de komende tijd 

wordt er naar gestreefd om een nieuwe entree te realiseren. De huidige 

overkapping voldoet niet meer.  

Tevens is afgelopen maand een compleet nieuwe geluidsinstallatie 

geplaatst. Ook is de beloofde beamer en groot scherm geplaatst. Deze 

combinatie kan voor vele doeleinden gebruikt worden. Voor het gebruik 

van de beamer zal wel een vergoeding gevraagd gaan worden. 

Gebruikersbijeenkomst 

 

Buiten de activiteiten van de gebruikers staat gepland: 

10 december: plaatsen kerstboom 

15 december: Bingo 

 

Een ieder een prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en een heel 

gelukkig 2019 gewenst. 

Tot slot: Toneelvereniging Succes nog van harte gefeliciteerd 

met jullie 50-jarig jubileum 


