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Beste Zaandhuzigers en Meenthenaren
Samen zijn heeft in 2021 veel betekend voor iedereen. We hebben dit jaar in veel buurten gehoord en
gezien dat je door saamhorigheid een heel eind komt. Even een boodschapje meenemen voor je buuf of
de krant door de bus gooien. ‘t Zijn weliswaar maar kleinigheidjes, maar het gebaar is groots. Zo sta je
klaar voor een ander en doe je diegene plezier. Voor ons als Plaatselijk Belang was 2021 een jaar van
afscheid nemen (Afra vertrok) en welkom heten (Hanneke en Danielle schuiven aan als lid). Helaas
gingen veel van de door de activiteitencommissie georganiseerde activiteiten niet door. Corona is nog
steeds een spelbreker. Maar… mensen, wat in het vat zit verzuurt niet. Wat brengt 2022 ons? We
focussen ons op een mooi dorpsfeest, wandeltocht, ledenvergadering en vele andere activiteiten. Voor
nu wensen wij iedereen in Zandhuizen en de Meenthe fijne feestdagen en een 2022 waarin we weer
veel samen zijn.

Sinterklaas en zijn maatjes
Wat was het een Pieten-feest in Zandhuizen, afgelopen
4 december. Er reden twee Pietjes door ons dorp, die bezoekjes
aflegden bij zeven gezinnen. Iedereen had het enorm naar de
zin. En natuurlijk verwenden de Pieten iedereen heel goed
met verschillende cadeautjes. Maar, wij vroegen ons wel
stiekempjes af hoe dat allemaal in hun auto paste. Dat moeten
we hen volgend jaar maar eens vragen, want dan komen de
Pieten weer vanuit Spanje naar ons dorp. We bedanken de
Pieten heel hartelijk namens alle kinderen van Zandhuizen.
Tot volgend jaar en we doen de groetjes aan Sinterklaas!

Kerstworkshop afgelast
Iedereen keek uit naar de kerstworkshop. Zes enthousiaste
dames meldden zich aan om 7 december in Oldeberkoop, bij
Jacqueline van C'est Jacques, een kerststuk te maken. Helaas
doorkruisten de huidige coronamaatregelen de workshop en
kon deze niet plaatsvinden. We houden contact met
Jacqueline en richten ons nu op Pasen. Een ieder die hier graag bij aanschuift, kan een mailbericht
sturen naar pbzandhuizendemeenthe@gmail.com. In de volgende nieuwsbrief informeren we jullie
uitgebreider.

Wisseling van de wacht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2021 nam onze secretaris Afra Wamsteker
afscheid als bestuurslid van het Plaatselijk Belang. Afra betekende de afgelopen jaren veel voor het
Plaatselijk Belang en schreef tevens het prachtige boek ‘Los Zand’ over ons mooie dorp. Wij bedanken
Afra met groot respect voor haar hulp en haar inzet in de afgelopen jaren. Danielle van Oostveen neemt
het secretariaat van Afra over.
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Algemene ledenvergadering: 17 mei
We nodigen jullie van harte uit om tijdens de Algemene
Ledenvergadering aan te schuiven. De vergadering start om
20.00 uur en vindt plaats in de voetbalkantine van ons dorp.
Voor na de vergadering nodigden wij een gastspreker uit. Wie?
Dat houden we nog even onder de pet.

Landelijke Opschoondag

Zaterdag 19 maart staat de Landelijke Opschoondag weer op onze kalender. Dit is een initiatief van
Nederland Schoon in samenwerking met het ministerie van VROM. We willen samen met
dorpsgenoten ons sterk maken om onze buurt op te schonen. Doe je mee, samen met elkaar de mouwen
opstropen? Als jou de handen jeuken en je plezier beleeft in een gezamenlijke actie, dan zien we je
zaterdag 19 maart graag om 10.00 uur in het speeltuintje bij het voetbalveld.

Nieuws van de feestcommissie
Eind september kwam de feestcommissie samen om de festiviteiten rondom het dorpsfeest door te
spreken. Want, als de maatregelen het toelaten, staat er voor de zomer van 2022 een dorpsfeest gepland!
Wij hopen jullie in de volgende nieuwsbrief te informeren over de datum en het programma van ons
dorpsfeest. Houd de nieuwsbrief dus in de gaten...

Lidmaatschap en contributie 2022
We herinneren je nog even aan de contributie voor 2022. Zie ook het aangehechte briefje (wellicht
handig als reminder aan de koelkast?!).

We zoeken een tuinman
Heb jij nog wat uurtjes over en houd je ervan om in de buitenlucht bezig te zijn? Dan is de volgende klus
wellicht iets voor jou. We zoeken namelijk een tuinman, die de boel op enkele locaties in ons dorp wat
aan kant maakt en houdt. Onze eerdere hulp vindt hiervoor geen tijd meer, wat we begrijpelijk en
tegelijkertijd jammer vinden.
De werkzaamheden bestaan - zo'n zes keer per jaar - uit:
• Bij de lindeboom en het bankje maaien met bosmaaier en/of grasmaaier.
• Op deze locatie ook de bermen en greppels bijhouden en onkruid plukken
• Eventueel ook het speeltuintje onkruidvrij maken.
Heb je interesse?
Stuur een mailtje naar
pbzandhuizendemeenthe@gmail.com
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Kerstpuzzel en -rebus

Voor de liefhebbers van puzzelen én de lekkerbekken onder ons, hierbij de kans om een leuke prijs te
winnen. Stuur de uitkomst - de zin én het woord- naar ons mailadres (zie onderaan pagina 2 van deze
nieuwsbrief) en maak kans op een waardebon van € 35,00 te besteden in de gezelligste en smakelijkste
lunchroom van Noordwolde, Tram Halte Plein. Veel puzzelplezier en succes toegewenst!
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