Nieuwsbrief 2021 - nummer 4
Beste Zaandhuzigers en Meenthenaren
Het najaar is in aantocht! Wat? We zitten er al middenin! De dagen korter en de avonden langer.
De gezelligheid begint weer. We steken binnen een kaarsje aan en hangen heerlijk met een kleedje
op de bank. En wat vind u van herfstwandelingen in de bossen? Heerlijk! De bomen kleuren zo mooi en
vondsten voor op de herfsttafel zijn enorm. Met deze nieuwsbrief gaan we ook het najaar in. We
ontmoeten elkaar wellicht tijdens de ledenvergadering en we kunnen erop uit met Staatsbosbeheer.
Ook blikken we terug op die prachtige herfstwandeling in ons mooie dorp.

Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van 2021 wordt dit jaar, vanwege het verplichte CoronaToegangBewijs
(de QR-code) anders ingevuld. Dit jaar organiseert Plaatselijk Belang een Openbare bestuursvergadering.
Bij behoefte kun je donderdag 14 oktober tussen 20.30 – 21.30 uur binnenlopen bij Trijntje Bouius thuis,
aan de Oldeberkoperweg 51 in Zandhuizen. Hier kun je dan de stukken over de afgelopen 2 jaar inzien
en eventueel vragen stellen of ideeën delen met het bestuur. Overigens hopen we volgend jaar een
gewone Algemene Ledenvergadering te organiseren.

Wandeling 25 september
'Oh, ik wist niet we zo mooi door de bossen konden wandelen, hier in het dorp'. Een groter compliment
na de wandeling van 25 september kun je als activiteitencommissie niet krijgen. Er hebben zo’n
19 wandelaars meegedaan aan de tocht. De oplossing van de puzzel was nog niet zo makkelijk.
Het antwoord was I❤️DORPSGEVOEL. En dat was helemaal op zijn plek deze ochtend. Immers we
ontmoetten in de buitenlucht veel dorpsgenoten. De groepjes van Laura Verstoep, Jaap en Gonnie
Veenstra, Rosé Buskermolen, Lieke Blessing, Coby Hielkema en Ebie Verboom hebben het prijsje na
de wandeling gewonnen en ontvangen.

Staatsbosbeheer
Donderdag 21 oktober is er een Herfst-avonturentocht bij de Spokeplas in Noordwolde. Ga je mee op
avontuur met de boswachter? Je ontdekt de geheimen van het bos! Speciaal voor kinderen van 4 tot
10 jaar. Aanvang 13:00 uur.
• Reserveren is noodzakelijk en kan via www.staatsbosbeheer.nl/avontuurspokeplas
Zaterdag 23 oktober is er een Paddenstoelen-excursie bij het Koepelbosch. Hierbij ga je op pad met een
paddenstoelen-deskundige om deze parels van de herfst te ontdekken! Deze ochtend is voor
volwassenen en de aanvang is 10:00 uur.
• Reserveren is hier ook noodzakelijk via www.staatsbosbeheer.nl/paddenstoelen
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Kerstworkshop

Op maandag 6 en dinsdag 7 december willen we graag iets organiseren in decembersferen. Want, wat is
er nu leuker dan, met de kerst, een eigen gemaakt kerststuk op tafel? Voor deze creatieve workshop
nodigen we een professionele bloemiste uit, die een en ander begeleidt. Maar voordat we die stappen
ondernemen polsen we graag of hier animo voor is. Lijkt het jou iets om aan de workshop deel te nemen,
stuur dan voor 15 oktober een mailtje naar pbzandhuizendemeenthe@gmail.com. Je hoort vervolgens
binnenkort van ons hoe je je definitief voor 1 november kunt aanmelden. Overigens, de prijs van deze
workshop ligt rond de € 35,-. Let wel: opgeven is noodzakelijk want er is beperkt plaats.

Volgend jaar 2022: het jaar van het dorpsfeest
De Feestcommissie zat al weer bij elkaar en de ideeën vlogen over de tafel. Zij lopen over van
enthousiasme en zoals het nu lijkt gaat het de goede kant op met het feest dat voor volgend jaar, vlak
voor de bouwvak, gevierd wordt. De precieze datum en het programma worden uiteraard ter zijner tijd
bekend gemaakt.

Sinterklaas
‘Hoor wie klopt daar kind'ren, hoor wie klopt daar kind'ren?’
December, het is bijna zover! Dat betekent dat Sinterklaas en zijn
Pieten in aantocht zijn. Dit jaar komen zaterdag 4 december de
Pieten op bezoek in Zandhuizen en de Meenthe. Lijkt het jullie leuk
om hen ook bij jullie deurtje aan te laten kloppen?
Stuur Sinterklaas dan via de mail een berichtje met
jullie namen en je adres, dan komen jullie ook in het
grote boek te staan. Ook leuk voor opa's en oma's,
die de kleinkinderen op visite krijgen.

Lidmaatschap en contributie 2021
Volgens onze administratie missen we nog een aantal betalingen van contributie. Wil jij checken of je
deze betaling al overboekte? De jaarlijkse contributie (€3,50 per persoon) kun je overmaken 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.

Een cadeautje van Plaatselijk Belang
We communiceren al een aantal jaren via onze website - www.zandhuizendemeenthe.nl - en onze
Facebook-pagina, www.facebook.com/pbzandhuizendemeenthe. Hier vind je leuke weetjes, maar ook
zeker belangrijke zaken zoals toekomstige activiteiten. Ook de agenda van de Algemene
Ledenvergadering wordt hierop bekend gemaakt. Om nu een ieder naar deze digitale media te "lokken"
voegen wij bij deze nieuwsbrief een ballpoint met daarop nog eens ons webadres.
VERENIGING PLAATSELIJK BELANG ZANDHUIZEN/DE MEENTHE

CORRESPONDENTIEADRES: Oldeberkoperweg 51 8389TH Zandhuizen
WEBSITE: www.zandhuizendemeenthe.nl
MAIL: pbzandhuizendemeenthe@gmail.com
BANK: NL51RABO0107674084 • KVK: 40001326

2

