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Beste Zaandhuzigers en Mientigers,
Het bestuur wenst jullie van harte een goed en vredig kastfeest en een best ni’jjaor.
Het zal misschien een stille Kerst zijn, maar dat geeft ook de rust om stil te staan bij alles wat over ons
heen is gekomen. We hopen dat 2021 opluchting geeft, een beter jaar wordt en ons ook helpt om een
beter mens te worden. Heb het goed en blijf gezond!
Bestuurssamenstelling
De vereniging Plaatselijk Belang Zandhuizen de Meenthe heeft een nieuwe penningmeester: Gerrit
van de Haar. Volgens de statuten kan alleen de ledenvergadering bestuursleden benoemen, helaas
lukte dat niet via die weg. Het bestuur van het plaatselijk belang legde zijn kandidatuur voor. We
ontvingen hierop geen bezwaar en daarop Gerrit benoemd tot penningmeester.
In de vorige nieuwsbrief riep de penningmeester een ieder al op om de contributie te betalen, mocht
je dat verzuimd hebben. Vriendelijk verzoek van het bestuur is om ook alvast voor volgend jaar de
contributie te voldoen.. Belangrijk: vermeld je naam en adres. Het is soms namelijk een hele puzzel om
de ledenadministratie rond te krijgen.
Het bestuur kreeg nog meer versterking. Er meldden zich nog 2 kandidaat-bestuursleden. Ook nu
kunnen we niet volgens de statuten benoemen. We vragen jullie dus bezwaar aan te tekenen als je het
er niet mee eens bent. Per 1 februari 2021 benoemen wij hen eigenmachtig, tenzij er gegrond
bezwaar komt. Net als bij onze nieuwe penningmeester zullen we dat ooit bekrachtigen in een
ledenvergadering. De kandidaten zijn:
• Danielle van Oostveen, IJkenweg 11
• Hanneke van Kammen, Oldeberkoperweg 11
We zijn erg blij met de versterking en we roepen een ieder, die eigenlijk ook wel mee had willen doen,
op. Meld je aan, want we zoeken nog steeds versterking!
Lidmaatschap en contributie 2021
Vanaf vorig jaar ontvangt iedereen in ons woongebied de nieuwsbrief, ongeacht het lidmaatschap. Dit
heeft geleid tot een aantal nieuwe leden, hartelijk welkom! Uiteraard is huis-aan-huis bezorging alleen
haalbaar bij voldoende leden. Als lid van het Plaatselijk Belang mag je stemmen, onder meer over de
verkiezing van bestuursleden. Word dus vooral lid en betaal je contributie! Ook in 2021 komen we nog
niet aan de deur voor de contributie. We willen jullie dus nogmaals vragen de jaarlijkse contributie
(€3,50 per persoon) over te maken naar rekeningnummer NL51 RABO 0107 6740 84 ten name van St.
Plaatselijk Belang Zandhuizen/De Meenthe. Vermeld alstublieft “contributie 2021” en je “naam en
adres”. Je adres is ook van belang, zo wordt het voor ons niet zo’n puzzel om te achterhalen wie wel
en wie niet betaalde.
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Energiecoach
Onze gemeente streeft ernaar om de komende jaren duurzaam en klimaatneutraal te zijn. Om dit te
bereiken startte de gemeente samen met Stichting “De Duurzame Toekomst” een traject. Er zijn in
Westellingwerf nu 8 energiecoaches. Als afgezant uit Zandhuizen volgde Gerrit van de Haar (online) de
trainingen. Deze energiecoaches helpen de inwoners met energie besparen en hun woning
energiezuiniger te maken. Dit allemaal met als resultaat: een lagere energienota.
De kenmerken van de energiecoaches zijn: het zijn allemaal vrijwilligers en het is laagdrempelig en
eenvoudig. Voor meer ingewikkelde zaken biedt de stichting “De Duurzame Toekomst” ondersteuning.
Gerrit is bereid om al jullie vragen omtrent energiebesparing te beantwoorden. Op aanvraag komt hij
langs voor een (video) gesprekje, om samen met jullie te kijken hoe de woning energiezuinig(er) kan
worden gemaakt. Hij verwijst eventueel door. Voor aanmelden of vragen mail je naar:
info@duurzaambouwloket.nl Geef bij de aanmelding door dat het gaat om een advies van een
energiecoach in Weststellingwerf .
Kijk ook eens op https://www.duurzaambouwloket.nl (vul op de site de gemeentenaam in).
Gezondheid
Graag wil ik (Gerrit van de Haar) jullie met enthousiasme vertellen over een project dat, de afgelopen
maanden, bij ons in de buurt uitgevoerd is. De Nationale Diabetes wandel Challenge. Een uitdaging
(challenge = uitdaging) die voor jou een steuntje in de rug kan betekenen om ietsje meer in beweging
te komen. Bewegen is gezond voor je lichaam. Evenals gezond eten en goed slapen. Het betreft een
landelijk project dat geïnitieerd wordt door de Bas van de Goor
foundation. Een project waar het Beweegteam van
Weststellingwerf erg enthousiast over is. Een mooi initiatief
voor alle inwoners in onze grote en kleine dorpen.
Zaterdag 14 november was het Wereld Diabetes Dag. Op deze
dag maakten we met z’n allen een leuke wandeltocht en keken
we kritisch naar de doelen die we vooraf voor onszelf
formuleerden. Alle deelnemers bereikten hun doel en gaven
aan dat zij het erg gezellig vonden. Wil jij volgend jaar ook
meedoen? Aanmelden kan bij Rosé Buskermolen,
buurtsportcoach Weststellingwerf: rose@sportfryslan.nl
Buurtpreventie
Niet alleen is er een prachtige lange lijst van aanmeldingen voor de Whatsapp groep. De
buurtpreventiebordjes worden binnenkort in het dorp geplaatst. Bij deze nieuwbrief vind je een
sticker (voor op brievenbus of naast de voordeur). Hiermee maken we het duidelijk dat Zandhuizen en
de Meenthe alert zijn. Je kunt je nog steeds aanmelden voor de buurtpreventie-groepsapp bij Joop
van de Bent op 06 254 001 81.
Planning 2021
Het is natuurlijk nog niet te voorspellen wat er wél en niet kan doorgaan in 2021. De
bestuursvergaderingen lukken wel per Skype, maar voor een ledenvergadering en andere activiteiten
is dat natuurlijk ongeschikt. We hebben wel een planning en daarmee een beetje houvast. Onder alle
voorbehoud is de volgende datum van belang voor de agenda:
• Ledenvergadering in de voetbalkantine op 20 mei 2021
De overige plannen zijn Corona Volente; dat wil zeggen afhankelijk van corona.
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