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Het is lente!
Het voorjaar is in volle gang! En ja, in de tuin is volop werk te doen. Heerlijk met de handen in de aarde…
dat is toch wel één van mijn hobby’s. En zo bezig zijnde, bedenk ik mij altijd hoe mooi wij hier wonen.
Het voelt als luxe: binnen 5 minuten in ‘t bos wandelen en hier de geur van het voorjaar te ruiken. Om
vervolgens na thuiskomst allemaal heerlijk, veilig en warm weg kruipen bij de kachel.
Het is niemand ontgaan, die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Een van de gevolgen zal zijn dat er vele
mensen naar Nederland en de omringende landen trekken. Laten we naar deze mensen omkijken, op
wat voor manier dan ook! Want een warme en veilige plek gunnen we toch iedereen?!

AED aan Zandhuizerweg

Recent ontving het PB een belletje van Richard van den Berg van de Zandhuizerweg 49. Hij heeft een
AED aan zijn stal opgehangen. Het apparaat is geregistreerd bij www.hartslagnu.nl. Gebruik in geval
van een reanimatie deze AED; 24 uur per dag beschikbaar. Iedereen die hem nodig heeft mag hem
gebruiken.
TIP: wil jij ook burgerhulpverlener worden? Meld je dan aan bij hartslagnu.nl en zie waar alle AED’s in
de buurt hangen. De AED bij Zorggroep de Stellingwerven De Lindeboom aan Oldeberkoperweg 43 vind
je op de site.

Schoonmaakdag

Zaterdag 19 februari stond ook ons dorp in het teken van de Nationale Opschoondag. Op deze heerlijke
zonovergoten dag poetsten we de speeltuin en welkomstborden weer sprankelend.Halverwege genoten
we een kopje koffie of thee en een heerlijk stukje gebak. Het was fijn om elkaar zo weer te ontmoeten.
Al met al een geslaagde ochtend. Overigens, we zoeken nog steeds iemand die het speeltuintje wil
bijhouden! Heb je interesse? Mail ons even.

Paaseieren zoeken
De paashaas doet weer de ronde door het dorp en verstopt in en rondom het speeltuintje (bij het
voetbalveld) zijn paaseieren. Zaterdag 16 april zoeken we met de kleintjes vanaf 10.00 uur alle paaseitjes
en vullen we de mandjes. Eens kijken of de paashaas zijn taak netjes uit voert. Voor iedereen die
meedoet is er na afloop wat lekkers, ook voor de papa’s en mama’s. Komt allen!
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Paaspuzzel

Stuur je oplossing naar pbzandhuizendemeenthe@gmail.com en maak kans op een cadeaubon ter
waarde van € 25,- te besteden bij Slagerij Huft in Oldeberkoop. Graag in het onderwerp: Rebus
nieuwsbrief vermelden.

Wandeling met Karst Berkenbosch

De meesten van ons verkenden de omgeving van Zandhuizen en de Meenthe al wel.
Maar, ken je de verhalen van het landschap? Waarschijnlijk nog niet.
PB nodigt daarom Karst Berkenbosch nogmaals uit om met ons een route
te lopen, om ditmaal de schansen aan te stippen! We brengen samen
met Karst een bezoek aan de bekende Bekhofschans. We starten
met een presentatie op Zandhuizerweg 41 en gaan daarna via
de landerijen, wandelend richting de Bekhofschans.
De wandeling is zaterdag 30 april en starttijd is nog
niet bekend.
Let op: Opgeven is noodzakelijk en kan via onze mail:
pbzandhuizendemeenthe@gmail.com. Er is plaats voor
een beperkt aantal deelnemers dat kan meewandelen.

Ledenvergadering
Dit jaar organiseren we op dinsdag 17 mei de Algemene Ledenvergadering van het PB. Deze avond
informeren we jullie over wat ons de afgelopen periode heeft beziggehouden. We hopen op een mooie
avond en tevens een grote opkomst. Ter afsluiting krijgen we een presentatie van Staatsbosbeheer. Zij
informeren ons over hun activiteiten in de omgeving van Zandhuizen.
Locatie: kantine voetbalveld – aanvang 20.00 uur.

Informatieborden Zandhuizen
Ze zijn jullie vast niet ontgaan, de informatieborden midden in ons dorp. PB houdt jullie met het
plaatsen van deze infoborden op de hoogte van alle activiteiten die gaan komen. Hou ze goed in de
gaten, zodat je niks mist!
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Dorpsfeest!

Yes, het is weer tijd voor een feestje! Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni staat ons dorpsfeest gepland. De
feest- en activiteitencommissie draaien op dit moment een prachtig programma in elkaar, wat bol staat
van gezellige feestelijkheden voor jong en oud.
Op zaterdagmiddag organiseren we een zeskamp. Lijkt het je leuk hier aan mee te doen, geef je dan snel
op. De teams bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. Opgave kan telefonisch of via de app bij
Jan Willem Brak – 06-21981629 of Hanny Neuenschwander – 06-53582165. Geef de naam van je team
door, samen met de namen van je teamleden en een telefoonnummer waarop we je eventueel kunnen
bereiken. Opgave graag voor 15 juni.
Daarnaast lijkt het ons leuk om een aantal talenten het podium te geven, tijdens ‘Zandhuizen got talent’.
Kun jij goed zingen, goochelen, komedie of bezit jij een ander spectaculair talent, dan ben je van harte
welkom een showtje te komen geven op de zaterdagavond. Opgeven kan tot 1 mei en is vanaf 18 jaar. Je
kunt je telefonisch of via de app opgeven bij Hanny Neuenschwander – 06-53582165. Geef je naam door,
samen met het talent dat je bezit, dan nemen we vervolgens contact met je op.

Volleybal vereniging SDO

Houd je van actief spel en wil je graag wat meer bewegen? Kom meetrainen met volleybalvereniging
SDO. De leden van SDO trainen op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in de Duker in Noordwolde.
Deze avonden zijn er meerder teams waar je je bij aan kan sluiten. De eerste 4 trainingen zijn gratis.
Woensdag 11 mei is in de Duker het beroemde Vlechterstoernooi. Je kunt tijdens dit grote
volleybalevenement met een eigen team meespelen. Er is een poule voor beginners en gevorderden. En
let wel: ook leuk als bedrijfsuitje! Kijk voor meer info op www.vv-sdo.nl

Contributie 2022

We willen alle leden van het PB vragen de contributie van 2022 naar ons over te maken op
rekeningnummer NL51 RABO 0107 6740 84, ten name van St. Plaatselijk Belang Zandhuizen/
De Meenthe. Graag onder vermelding van je naam en adres. Tevens nodigen wij hierbij niet-leden direct
uit om lid te worden. De contributie bedraagt slechts € 3,50 per jaar.
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Klaverjassen in Oldeberkoop

Een gezellige club van ongeveer 12 personen is op zoek naar enthousiaste mensen om te komen
klaverjassen. Iedere derde maandag van de maand komen zij samen in het MFA in Oldeberkoop.
Ervaren of onervaren, iedereen is welkom. Er wordt voor het eerst gestart op maandag 11 april om 19.30
uur. Lijkt dit jou wel wat? Geef je dan op via mfa.klaverjassen@gmail.com.

Springkussenfestival Zandhuizen

Dit jaar mag het weer. Springkussenfestival Zandhuizen. Op 7 augustus staat het sportveld weer vol met
prachtige stormbanen en springkussens in alle vormen en maten. Een gezellig dagje uit met het hele
gezin. Wij kijken er naar uit!
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