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AED herhaling les 

Er kan weer een(herhaling)les gevolgd worden voor hoe te werken met de AED, die in de oude 
basisschool hangt, van Zandhuizen. Deze les zal gegeven worden op 6 februari. Voor mensen die 
hiervoor interesse hebben kunnen zich opgeven via pbzandhuizendemeenthe@gmail.com.  

Voorstellen activiteiten commissie  

Sinds dit jaar hebben wij, jawel jawel, een echte activiteiten commissie. Deze bestaat uit Trijntje, 
Gerben, Gerrit, Caroline en nieuwkomer Rinke Mulder. Sinds een tijdje woont Rinke in Zandhuizen 
aan de Schapendrift, van oorsprong komt Rinke uit de Hoeve. Wij heten Rinke van harte welkom! 

Jaarplanning 

Samen met de activiteiten commissie is er een jaarplanning gemaakt met activiteiten die in het dorp 
gehouden zullen worden. Via de nieuwsbrief wordt het dorp op de hoogte gehouden hiervan.  

De eerste activiteit zal samen gaan met de landelijke schoonmaak dag op 21 maart. De speeltuin in 
Zandhuizen kan een goede poetsbeurt gebruiken en het onkruid zal tegen die tijd ook weer gegroeid 
zijn. De schoonmaak dag zal van 9:30 tot 12:00 uur zijn, vele handen maken lichtwerk dus wij hopen 
op uw komst. Meer info volgt op de website en facebook. Mocht u zich nu al willen opgeven om mee 
te helpen dan kan dat via pbzandhuizendemeenthe@gmail.com.  

Pasen 11 april 

Op zaterdag 11 april is er voor de kleine Zandhuizigers het paaseieren zoeken op het sportveld. Graag 
willen wij iedereen uitnodigen om te helpen zoeken naar de paaseieren die verstopt zijn door de 
paashaas.  

Onderhoud website 

Hoewel de website een onderdeel is van het plaatselijk belang dat zich langzaam ontwikkeld begint 
de site nu vorm te krijgen met de komst van Rinke. Om het onderhoud van de website te kunnen 
financieren zijn wij opzoek naar sponsoren uit het dorp die een kleine bijdrage willen betalen in ruil 
voor het logo of naam die op de website zal worden vermeld. Mocht u een bedrijf(je) hebben en 
graag op de site vermeld willen worden, mail dan naar pbzandhuizendemeenthe@gmail.com.  

Buurtpreventie app 

Het heeft even geduurd maar de buurpreventie app gaat in de lucht. Graag willen wij iedereen, die 
whatsapp op zijn of haar telefoon heeft vragen zich op te geven bij 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 u voor en achternaam in het bericht. 
De buurtpreventie app mag uitsluitend gebruikt geworden voor verdachte situaties en niet voor 
“vermiste honden of katten” nieuws.  
 

mailto:pbzandhuizendemeenthe@gmail.com
mailto:pbzandhuizendemeenthe@gmail.com
mailto:pbzandhuizendemeenthe@gmail.com
mailto:pbzandhuizendemeenthe@gmail.com


  
 
 
 

 nieuwsbrief 2020  nummer 1 

pbzandhuizendemeenthe@gmail.com                www.zandhuizendemeenthe.nl 
facebook: Vereniging Plaatselijk Belang Zandhuizen de Meenthe            NL51 RABO 0107 6740 84 

 

Er zijn stickers en folders beschikbaar, mocht u hier nog interesse in hebben kunt u mailen naar 
pbzandhuizendemeenthe@gmail.com.  

Initiatief “groen” gemeente 

Tijdens de leden vergadering heeft Bert van Lubek kort iets verteld over het initiatief dat de 
gemeente heeft opgestart om meer groen in de gemeente te krijgen. U kunt bijvoorbeeld als 
bewoner van Weststellingwerf subsidie krijgen bij het aanschaffen van vogelhuisjes of zaden en 
dergelijke. Op 27 februari zal Bert van Lubek nogmaals langs komen om hier het één en ander over te 
vertellen. Bent u er ook bij om 20:00 uur in de voetbal kantine van Zandhuizen?  

Boek “Los zand” voor nieuwe bewoners 

Bent u nieuw in het dorp en heeft u belang bij het boek “Los zand” gemaakt door én voor Zandhuizen 
dan kunt een mail sturen naar pbzandhuizendemeenthe@gmail.com. Zolang de voorraad strekt 
brengen wij dit boek persoonlijk langs.   

Vooraankondiging 

De stukken voor de algemene leden vergadering zullen nog rond gaan maar de datum voor de 
ledenvergadering is 14 mei om 20:00 uur in de voetbal kantine, zet deze in de agenda. 

 

Al met al een gevulde nieuwsbrief met veel datums. Wij hopen dat we op jullie komst kunnen 
rekenen! Graag tot ziens. 
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