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Beste medebewoners,
in deze nieuwsbrief willen wij namens het Plaatselijk Belang de laatste ontwikkelingen overbrengen
in het dorp omtrent de activiteiten en bestuurlijke wisselingen.
Allereerst willen wij iedereen sterkte wensen in deze lastige tijd. Er is weinig te doen terwijl nu net
het voorjaar is begonnen. Gelukkig hebben wij in Zandhuizen en de Meenthe de ruimte om toch nog
te genieten van de vogels en de planten en bloemen die beginnen te bloeien. Wij hopen dat wij als
gemeenschap gezond door deze periode komen.
Helaas, zoals ook aangegeven is op het activiteitenbord op de kruising in Zandhuizen, zijn alle
activiteiten inclusief de algemene leden vergadering geannuleerd. Dit betekent ook dat het
paaseieren zoeken namens het PBL niet doorgaat. Ook zullen wij in april / mei niet voor de
contributie bij u aan de deur langs komen. Het zijn onzekere tijden en het is ook voor ons afwachten
wanneer wij weer kunnen vergaderen en weer activiteiten kunnen gaan inplannen. In de volgende
nieuwsbrief zullen we daarop terugkomen.
Wisseling van de wacht
Gerrit van de Haar die tot op heden werkzaam was binnen de activiteitencommissie zal na
goedkeuring van de leden het penningmeesterschap over gaan nemen van Sjoukje Hiemstra. Sjoukje,
wonende in het centrum van Zandhuizen, gaat verhuizen naar het (iets minder mooie) Haule. Wij
willen de hele familie veel woonplezier wensen in Haule en namens het dorp en het Plaatselijk
Belang willen wij Sjoukje bedanken voor haar inzet en het op orde houden van de kas de afgelopen
jaren!
Friesland schoon
Tijdens de laatste bestuursbijeenkomst hadden wij een leuke inbreng van Gerrit. Via de website
Friesland schoon kan jij je aanmelden om een stukje van Nederland schoon te houden van afval. Doe
je mee?
Buurtpreventie app
De buurtpreventie WhatsApp groep begint al mooi gevuld te raken. Nogmaals willen wij jullie er op
attenderen dat het mogelijk is om in deze app te komen. Dit kan door een bericht te sturen naar Joop
van de Bent. Het telefoon nummer van Joop is 06‐25400181. Om u zelf op te geven kunt u een app
sturen met de titel: “aanmelden buurtpreventie app”. Vermeld duidelijk uw voor en achternaam in
het bericht.
Een nieuw jasje
Caroline en Gerrit hebben voor de vereniging een nieuw logo gemaakt. Dat zult u vanaf nu
tegenkomen in de nieuwsbrief. Ook op de nieuwe website (https://zandhuizendemeenthe.nl/) en op
de facebook pagina zullen we deze opmaak gaan toepassen. We hopen dat daarmee de
herkenbaarheid zal verbeteren
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