
     Vereniging voor Dorpsbelangen Kleine Huisjes   
Opgericht 2 november 1979 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Kleine Huisjes is, zeker in tijden van crisis, niet de slechtste plek op deze aarde om te wo-
nen. Frisse lucht, de natuur, rust en ruimte. Toch raken de gevolgen ons allemaal. Betrok-
kenheid bij elkaar zorgt er in onze gemeenschap voor dat degenen die hulp nodig hebben 
die ook krijgen. Mocht er toch een hulpvraag zijn neem dan contact op met het bestuur via 
onze mail: kleinehuisjes@hotmail.com. Of neem contact op met een van de bestuursleden: 
 
Chris Kruizinga  : 06 543 276 35 
Manon Visser : 06 294 498 37 
Jan Gerdez  : 06 209 931 99 
Anna Buist  : 06 133 244 88 
Herman Postma : 06 295 329 02 
 

 De geplande bestuursvergadering van 3 april gaat niet door.  

 

 Ook het Neut’n schaiten op tweede paasdag zal dit jaar niet doorgaan.  
 

 Voorbereidingen voor ons dorpsfeest eind augustus worden nu niet opgestart. Wel-
licht dat we ons dorpsfeest in een soberdere vorm door kunnen laten gaan. Dat 
heeft nu geen prioriteit. 

 

 Ook de realisatie van de overkapping in t Lutje Toentje staat nu op een laag pitje. De 
commissie is nu voornamelijk bezig via telefonisch en mail contact. Op dit moment 
zijn zij bezig met het opzetten van een aanvraag naar het NAM-loket om meer geld 
vrij te krijgen om aanvullende werkzaamheden te kunnen verrichten. Het toege-
kende subsidiebedrag van €30.000 is krap gebleken. Commissieleden hebben met 
deskundigen op het gebied van co-financiering en subsidieverstrekking gesproken, 
en daaruit voortvloeiend is de gedachte om ook de gehele tuin aan te pakken, een 
kachel te plaatsen en de zitbankjes verder af te werken. Komende week gaat de 
subsidie aanvraag de deur uit. Als er omtrent dit onderwerp verdere ontwikkelingen 
zijn houd ik jullie op de hoogte. 

 

 De leden van de boscommissie hebben een aantal wilgen gesnoeid. Eind dit jaar/be-
gin volgend jaar gaan we de wilgen aan de ingang van het bos bij de Dijksterweg 
snoeien. Staatsbosbeheer kreeg het niet voor elkaar om voor 15 maart te starten 
met het rooien van de zieke bomen in onze bossen. De offerte met het rooibedrijf 
kwam niet voor elkaar. Op z’n vroegst kan dit nu dit najaar gaan plaatsvinden.  

 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
 
Herman Postma 

mailto:kleinehuisjes@hotmail.com

