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Beste Zaandhuzigers en Mientigers
Het is Paosken en er is weinig veranderd en zeker niet versoepeld. Was Kast niet vrolijk, Paosken lijkt
nog somberder te worden. Pasen is seizoensverandering - het begin van de lente - en voor gelovigen is
tevens de opstanding van Jezus Christus. We missen dit jaar het vakantiegevoel, fijn met de familie in
een huisje of naar een pretpark, fijn samen paaseieren zoeken. Velen missen daarbij ook de vreugde van
de Paasviering in de kerken. Erg verdrietig allemaal.
Er is een toepasselijk gedicht van Goethe ‘Gesprek tijdens de Paaswandeling’. Hierin staat dat nu het
lente wordt, alles begint te groeien. Met soms wat sneeuw en hagel, maar de zon wint! Tijd om je
kleurrijk en feestelijk te kleden, op je Paasbest, als een haas achter de eieren aan te gaan.
Geniet van de de lente!

Nestkasten
Waarschijnlijk hebben jullie ze al gespot in het dorp. Nestkasten in de bomen. Vanuit het gemeentelijk
project ‘dorpen in het groen’ zijn 50 nestkasten overgebleven en wij kregen deze cadeau. Ze zijn
verspreid in het dorp opgehangen. Als dorp zijn we wel zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks
onderhouden en schoonmaken van de vogel onderkomens. Wil jij hier aan meehelpen? Stuur ons dan
even een berichtje. Dat mag per mail naar pbzandhuizendemeenthe@gmail.com

Even voorstellen... Danielle van Oostveen
Als nieuw bestuurslid van het plaatselijk belang zal ik mij voorstellen. Ik ben
Danielle van Oostveen moeder van 2 volwassen kinderen en oma van 5 kleinkinderen. Sinds 4 jaar woon ik samen met mijn lief Wim aan de IJkenweg.
Na jaren kleuterjuf te zijn geweest heb ik mijn hart gevolgd door ondernemer
te worden van een natuurvoedingswinkel. Na de verkoop van de winkel heb
ik een nieuwe uitdaging gevonden in het bouwen van ons huis en het opzetten
van een moes-en fruittuin om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen leven.
Ondertussen hebben we naast onze kat, honden, paarden ook schapen met
lammetjes rondlopen. Bij de dagelijkse verzorging daarvoor word ik regelmatig
geholpen door mijn kleinkinderen. Ik geniet ervan hen zoveel en breed mogelijk
kennis te laten maken met de natuur. Wandelen is één van mijn passies, je ziet
mij dan ook regelmatig in onze prachtige omgeving van Zandhuizen wandelen. Ik wil graag een bijdrage
leveren in het bestuur van het plaatselijk belang omdat ik me in Zandhuizen helemaal thuis voel.

Verzetten ledenvergadering
Met de huidige vooruitzichten omtrent corona hebben we helaas moeten besluiten de ledenvergadering,
welke stond gepland op 20 mei 2021, uit te stellen. Hopelijk kan de vergadering in het najaar
plaatsvinden. Hierover volgt meer in de nieuwsbrief van juli.

Wandeltrainingen in Noordwolde
Beweegteam Weststellingwerf start donderdag 27 mei in Noordwolde met gratis wandeltrainingen.
Iedereen die graag wil leren wandelen kan zich hiervoor opgeven. Het is tevens voor mensen die, door
fysieke of mentale problematiek, moeite hebben met wandelen. >>>
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>>> Ook mensen met diabetes, hart- en vaatziekten,
depressie, met kanker, in een revalidatie proces zijn
welkom. De wandeltrainingen sluiten aan bij
De Nationale Diabetes Challenge.
De informatiebijeenkomst is donderdag 20 mei. Start is 19.30 uur is ‘t Buurthuus in Noordwolde. Heeft u
interesse? U bent van harte welkom. Voor meer informatie of direct inschrijven kan via internet:
www.nationalediabeteschallenge.nl/weststellingwerf Of neem contact op met Rosé Buskermolen van
Beweegteam Weststellingwerf 06 1292 0184.

Activiteitencommissie
Presentje

Afgelopen jaar gooide corona ook roet in onze activiteiten, alles werden afgelast. De mogelijkheden tot
groepsactiviteiten zijn beperkt, wat natuurlijk erg jammer is. Maar we bedachten iets leuks! Zo vindt u
bij deze nieuwsbrief een aardigheidje van het Plaatselijk Belang. Zomaar, omdat het lente is!

Fotowedstrijd

De activiteitencommissie wil in deze periode toch graag een activiteit in en voor het dorp organiseren.
Om dit binnen de corona-regels te doen leek het een goed idee om een fotowedstrijd te houden. Het
onderwerp is natuurlijk Zandhuizen en de Meenthe!
We zijn opzoek naar mooie, bijzondere, herkenbare foto’s om te laten zien wat er zo mooi is in en aan
Zandhuizen en de Meenthe. Door deelname aan deze wedstrijd geeft u het Plaatselijk Belang
toestemming om de ingezonden foto’s op hun Facebook-pagina en website te plaatsen. Graag ontvangen
we foto's met in de bestandsnaam je eigen voor- en achternaam plus woonadres. Eventueel graag met
een korte toelichting waar de foto’s gemaakt zijn (mocht dat niet direct herkenbaar zijn ;)). Professionele
fotografen sluiten we uit van deelname. De top 3 van winnaars ontvangen een verrassingspakket en
maken we bekend in de volgende nieuwsbrief. Foto(’s) stuurt u vóór 1 juni op naar
pbzandhuizendemeenthe@gmail.com

Kleurwedstrijd

Ben je 12 jaar of jonger? Deze Pasen kun je een mooie prijsje winnen in onze Paaskleurwedstrijd. Kleur en/of versier de tekening die je op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief vindt. Lever hem voor zaterdag 10 april 2021 in bij de familie Bouius
aan de Oldeberkoperweg 51 in Zandhuizen. Wie weet win jij wel een mooi prijsje!
Jij doet toch ook mee?
Voor wat betreft de geplande en nog te organiseren activiteiten:
'Wat in het vat zit verzuurt niet’.
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Lidmaatschap en contributie 2021
Vanaf vorig jaar ontvangt iedereen in ons woongebied de nieuwsbrief, ongeacht een lidmaatschap. Dit
leidde tot een aantal nieuwe leden. We wensen hen hartelijk welkom! Als lid stem je nu ook mee, onder
meer over de verkiezing van bestuursleden. Word dus lid en voldoe je contributie. Ook in 2021 innen we
de contributie niet persoonlijk. We vragen nogmaals 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”. Met je adres
weten we te achterhalen wie wel en wie niet betaalde. Overigens is de bezorging van de nieuwsbrief
uitsluitend haalbaar bij voldoende leden.

Even voorstellen... Hanneke van Kammen
Ook ik ben een van de nieuwe leden van het Plaatselijk Belang Het is nu zo'n
3 jaar geleden dat we vanuit Hoornsterzwaag hier in Zandhuizen aan de
Oldeberkoperweg 11 neerstreken. Na in 2018 druk doende te zijn geweest
met allerlei projecten binnen het Culturele Hoofdstadjaar, waaronder het
runnen van het Art-Hotel in Oosterwolde, lonkte de horeca. En dan met
name het gastheerschap in een accommodatie met logies. De grote woonboerderij in dit mooie esdorp leende zich uitstekend voor een b&b en zo
verwezenlijkten mijn man Jan en ik B&B Zandhuizen. Naast mijn werkzaamheden als communicatie adviseur, ben ik dus gastvrouw. Is het niet voor
gasten van over de hele wereld, dan is het wel voor onze kinderen en kleinkinderen én onze vrienden. Samen met hen én onze 2 honden genieten we
van deze prachtige regio. Ik geniet mateloos van de bossen, paden en heidevelden. Je vindt me daar dan
ook regelmatig.
Voor de regio zet ik me graag breed in. Als themalid was ik 14 jaar werkzaam in het provinciale
Plattelânsprojekten. Toen ik mij, in opdracht van 5 gemeenten, boog over subsidieaanvragen maakte ik
al kennis met deze mooie regio. Een gebied waar de bewoners uitgesproken en passievol zijn. Daar zet ik
me graag voor in!

Bestuurswisseling
Onze secretaris Afra Wamsteker gaf te kennen dat zij graag wil stoppen met haar bestuurswerkzaamheden. Zij doet dit met ingang van 20 mei, de dag dat er een ledenvergadering
gepland was. Aangezien de ze verschoven is, duurt het nog even voordat jullie afscheid van
haar kunnen nemen als secretaris.
Het bestuur stelt voor dat nieuw lid Danielle van Oostveen, met ingang van 20 mei 2021,
Afra's taken overneemt. Het bestuur stelt tevens als nieuw bestuurslid Hanneke
van Kammen voor. Zij richt zich vooral op de communicatie. Bezwaar tegen de
benoemingen van Danielle en/of Hanneke kunnen tot 1 mei 2021 per mail
worden ingediend (zie ook de presentaties van beide leden in deze nieuwsbrief).
Bij geen bezwaar worden zij geacht benoemd te zijn.
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Kleurplaat Pasen

Naam: _________________________________________________ Leeftijd: ________
Adres + woonplaats: ____________________________________________________
Lever de kleurplaat vóór 10 april in aan de Oldeberkoperweg 51 in Zandhuizen.
Wil je extra exemplaren? Mail naar pbzandhuizendemeenthe@gmail.com
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