Heel Haule Eet en Koffieochtend een succes !
Op 17 november jl. waren 27 Haulenaren present in het dorpshuis voor een gezamenlijke maaltijd
onder de noemer 'Heel Haule Eet'. De maaltijd had een Italiaans karakter met spaghetti Bolognese
als hoofdgerecht, soep naar keuze vooraf en een koffieparfait als toetje.
Antje Westerhof, Hammie Dorenbos en Margret van Wallinga hadden er een eersteklas diner van
gemaakt. Ze kregen daarvoor dan ook van alle deelnemers de grootste complimenten. Maar een
gezamenlijke maaltijd is pas af indien ook de sfeer aanwezig is. En dat was het! Het was heel
gezellig en het bood iedereen de mogelijkheid om nader met elkaar kennis te maken of elkaar
eens op een andere manier tegen te komen. En iedereen was het er ook over eens dat dit veel
vaker moet gebeuren!
Alle reden dus voor een vervolg. Dat zal zijn op vrijdagavond 23 februari 2018. Wat er dan op het
menu staat is nog niet bekend, maar dat kunt u vroegtijdig lezen in de volgende dorpskrant en op
de website van Haule. Zet in ieder geval die datum maar vast in uw agenda en vertel het door.
En op 28 november waren 23 gasten aanwezig op de eerste koffieochtend. Een erg geslaagde
ochtend waar na de ontvangst met koffie Jan Roelof van Weperen duidelijk maakte waarom het
bestuur dit wil organiseren. En waarna – na eerst bijgepraat te hebben onder het genot van koffie
met koek - Pieter Jonker een praatje hield over het nut en de leefbaarheid in het dorp met “zo’n
prachtig dorpshuis” in het dorp, en hoe belangrijk zo'n bijeenkomst als deze is.
Met anekdotes vol humor over zijn jeugd. Pieter kende vele verhalen over oude tradities,
bijvoorbeeld over burenplicht Dat gaf veel verplichtingen en daar moest je je daar wel aan
houden, want ander moest je een boete betalen. Ieder buurtschap had zo zijn eigen reglementen.
Er werd aandachtig geluisterd. Daarna is geïnventariseerd waar zoal behoefte aan is. En daaruit
bleek zonder meer dat hier een vervolg aan gegeven moet worden. Het liefst iedere maand, en
zeker in de winter maanden.
De volgende bijeenkomst is een nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 16 januari. Wij gaan dan ook
sjoelen en nog iets dat we even geheim houden. Ook deze datum in de agenda!
En laat iedereen – aanwezig of niet – het ook doorvertellen aan diegenen die het nog niet weten.

