Nieuwsbrief 2021 - nummer 3
Beste Zaandhuzigers en Meenthenaren
Hier ligt hij weer op de mat: de Nieuwsbrief van onze regio. We kennen jullie niet allemaal persoonlijk,
maar jullie zitten wel in onze gedachten. Het corona-virus gooit helaas roet in het eten in ons aller
dagelijks leven. We hopen dat het goed met jullie gaat en dat jullie zo nu en dan een verzetje hebben.
Wellicht dat deze nieuwsbrief het gemoed goed doet.

Activiteitencommissie | Wandel/puzzeltocht
De activiteitencommissie organiseert zaterdag 25 september,
op burendag, een wandel/puzzeltocht van ongeveer 5 km.
Tijdens de tocht verzamel je, in het Drents Friese Wold,
diverse letters. Van die gevonden letters vorm je een zin.
Bij inlevering van deze zin maak je kans op prijsjes.
Je kunt starten tussen 10 en 12 uur en dat gebeurt vanuit de
tuin van Marga en Gerrit van de Haar aan de Oldeberkoperweg 14 in Zandhuizen. Zin om mee te doen? Je kunt je op
deze dag zelf, ter plekke aanmelden. Hier ontvang je tevens
alle nodige informatie. We kijken uit naar jullie komst!

Aanleg bermverharding
Gemeente Weststellingwerf gaat na de zomervakantie in de gemeente verder met het verharden met
graskeien van bermen. Er werd gewacht met de aanleg van de bermverharding vanwege de aanleg van
glasvezel in het buitengebied. Wel konden ze in 2017 en 2018 al 48 kilometer voorzien van
bermverharding omdat langs deze wegen geen glasvezel werd aangelegd of de berm breed genoeg was.
In Zandhuizen vinden de werkzaamheden plaats aan de Zandhuizerweg en de Meuleveldweg en in
Noordwolde aan de IJkenweg.

Herstelwerkzaamheden M351
Provincie Friesland start herstelwerkzaamheden aan de N351. De werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd in 3 nachten van 19.00 uur tot 06.00 uur. De werkzaamheden staan voorlopig gepland op
maandag 12 juli t/m woensdag 14 juli van 19.00 tot 06.00 uur. Kijk voor meer informatie op
zandhuizendemeenthe.nl/herstelwerkzaamheden-m351

Speeltuin & jeu-de-boule opgepoetst, aangedraaid en opgeknapt
Afgelopen tijd is er veel schoonmaak- en opruimwerk verricht aan ons mooie speeltuintje én de jeu de
boules-baan. Alle helpende handen die zich een aantal avonden inzetten bedanken we hartelijk voor
hun tomeloze inzet. Om niet steeds een beroep te hoeven doen op het laatste moment, zijn we op zoek
naar een aantal mensen die de speeltuin en de baan bij willen houden. Denk hierbij aan
werkzaamheden als bos- en/of grasmaaien, het zand onkruidvrij houden door het regelmatig even door
te harken, de zitbankjes afvegen en eventuele achtergelaten rommel verzamelen en weggooien. Het is
weliswaar niet veel werk, maar het moet toch wel gebeuren. We zoeken een groepje vrijwilligers, die bij
toerbeurt (zodat je niet elke 14 dagen aan het werk hoeft) dit deel van het voetbalveld netjes te houden.
Zo zorgen we er voor dat jong en oud hiervan kan genieten. Denk je ‘Dit is iets voor mij’, geef je dan op
bij Plaatselijk Belang.
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Datum ledenvergadering bekend

De maatregelen omtrent corona lieten ons geen andere keus dan de ledenvergadering van Plaatselijk
Belang te verplaatsen. We kondigden al aan dat dit in het najaar zal plaatsvinden. Dat wordt nu
donderdag 14 oktober. Nog steeds met een lichte slag om de arm (immers, Delta steekt de kop op) hopen
we elkaar die dag in de voetbalkantine in Zandhuizen te treffen. Zet de datum in je agenda!

Fotowedstrijd, de winnaar
We riepen in de eerdere nieuwsbrief op om je meest prachtige foto's van onze regio in te zenden. Hierop
ontvingen we 24 foto’s. Stuk voor stuk prachtige foto’s. Iedereen bedankt voor het inzenden. We
zochten een winnaar. Nadat de activiteitencommissie anoniem stemde, is er een pareltje van een foto
uitgekomen. De winnaar van de fotowedstrijd is Ineke Hoen (op de polaroid)! Haar foto krijgt een
prominente plek op de home-pagina van onze site van Plaatselijk Belang en onze Facebook-pagina. De
overige foto’s rouleren op vervolgpagina’s van de site. Zo genieten we van al het moois uit de omgeving.
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Activiteitencommissie - voorstelrondje
Graag stellen de leden van de Activiteitencommissie zich aan je voor.

RINKE

Begin 2019 kwamen Laura Verstoep en ik, Rinke Mulder, na 5 jaar Amersfoort weer terug naar
Weststellingwerf. We wonen nu met veel plezier aan de Schapendrift, waar we nog druk aan het
verbouwen zijn. In het najaar van 2019 vroeg Trijntje me om mee te doen in de activiteitencommissie,.
Toen zijn we vol enthousiasme gestart met de voorbereidingen voor 2020. Helaas liep het allemaal heel
anders dan we hadden verwacht. Maar, wat in het vat zit verzuurt niet! We hebben weer veel leuks op
de planning nu de versoepelingen mondjesmaat worden ingezet. Hopen dat dit verder zo doorgaat.

CAROLINE

Mijn naam is Caroline Kamphuis en ik woon samen met Jan, met heel veel plezier, inmiddels 5 jaar in
ons witte boerderijtje aan de Zandhuizerweg. Ik werk graag ideeën uit, hou van tuinieren, klussen en
breien. Ik ben zo altijd wel met iets (creatiefs) bezig. Het liefst werk ik aan meerdere projecten tegelijk.
Als hobby bouwen wij Stipstap, een klim-klauter-kinderbed. Ooit ontworpen voor mijn eigen kinderen.
Nieuwsgierig hiernaar? Kijk maar eens op www.stipstap.nl
Ik ben oma Lien van 7 leuke kleintjes. De activiteitencommissie is een leuke club mensen. Hopelijk
kunnen we gauw weer activiteiten organiseren

HELEEN

Mijn naam is Heleen Wicherson en sinds dit jaar mag ik mij aansluiten bij de activiteitencommissie.
Drie jaar geleden verhuisde ik, samen met met Wilco en onze dochter Jasmin, naar Zandhuizen, waar
we aan de Zandhuizerweg wonen.
Naast mijn werk in de kinderopvang, vind ik het fijn om in mijn vrije tijd gezellige dingen te
ondernemen met vriendinnen, op pad te gaan in de natuur en in de winters te schaatsen.

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! Weet je dat je als lid ook
meestemt? Word dus lid, door overmaking van je contributie. Ook in 2021 innen we deze contributie
niet persoonlijk. We vragen je, mocht je nog niet in de gelegenheid zijn geweest, om de jaarlijkse
contributie (€3,50 per persoon) over te maken naar rekeningnummer NL51 RABO 0107 6740 84. Doe dit
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.
Ben je nieuw in onze regio komen wonen?
Meld je even bij Plaatselijk Belang.
Ook jouw stem horen we graag!
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Volg Plaatselijk Belang digitaal

Plaatselijk Belang is ook digitaal te volgen. Heb je Facebook? Volg ons dan via dit sociale medium. Ons
adres is www.facebook.com/pbzandhuizendemeenthe Hier plaatsen we regelmatig actuele berichten.
Dat ook jij eens een berichtje achterlaat vinden we bijzonder leuk!
Onze internetsite vind je op zandhuizendemeenthe.nl Hierop vind je onder andere het archief van alle
nieuwsbrieven die tot nu toe verschenen zijn.

Winnaars kleurwedstrijd

We plaatsten op Facebook al het berichtje over de winnaars van de kleurwedstrijd. We willen de
Facebook-lozen dit berichtje niet onthouden. Allen kregen een prijsje. Nogmaals gefeliciteerd!

Buurtpreventie-app
Afgelopen week kwamen er weer berichten voorbij, waardoor het belang van deze
Buurtpreventie-app duidelijk blijkt. Inmiddels is er een grote groep WhatsAppgebruikers die zich aanmeldde bij deze app. Deed je dit nog niet en wil je op
de hoogte blijven? Je kunt je nog steeds aanmelden voor de buurtpreventiegroepsapp bij Joop van de Bent op 06 254 001 81. Een simpel WhatsApp bericht
naar hem en Joop voegt je toe.
Zandhuizen en De Meenthe blijft alert!
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